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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณในกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสราง ที่เกี่ยวของกับ

ปจจัยเส่ียงทางสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและชุมชนรวมถึงมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือใหได

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนามาตรการเหลานั้นและ/หรือสรางมาตรการใหมโดยใชแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม 

การศึกษานี้มิไดเปนการประเมินมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม การศึกษานี้เริ่มตนดวยการศึกษา

เชิงคุณภาพโดยทีมวิจัยเขาไปอาศัยอยูในชุมชนเพื่อทําความรูจักและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับขอมูลพ้ืนฐาน 

วิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงพฤติกรรมและปจจัยเส่ียงที่พบ จากนั้นจึงสํารวจเชิงปริมาณในประเด็นที่สนใจ และได

นําเสนอขอคนพบท้ังหมดแกตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หาคําอธิบายขอคนพบ 

และรายงานผลการศึกษาเพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนในอนาคต 

 

พบวาประชากรกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสรางถึงแมจะมีขอจํากัดในดานกําลังซื้อและเวลา เพราะมี

รายไดนอยและตองทํางานหนัก แตกลับมีความสะดวกสบายและแรงจูงใจในการเขาถึงสินคาที่ทําลายสุขภาพ เชน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ ดังนั้นการออกแบบมาตรการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชากรกลุมนี้จะตองเขาใจ

บริบทและคนหาชองทางในการลดความสะดวกและแรงจูงใจในการเขาถึงสินคาที่ทําลายสุขภาพเหลานั้น 
 

การสรางเสริมสุขภาพที่เปนมาตรการทางกฎหมาย เชน กําหนดเวลาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล การกําหนด

อายุผูซื้อบุหรี่ มักดอยประสิทธิผลโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประชากรกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสราง จึงมีผู

แนะนําใหเพ่ิมการบังคับใชกฎหมาย แตการศึกษาวิจัยนี้บงชี้วาการใชหลักการตลาดเพื่อสังคมเพื่อส่ือสารใหประชากร

กลุมนี้เขาใจสาระและวัตถุประสงคที่แทจริงของมาตรการเหลานั้นเปนส่ิงจําเปน 

 

การเลือกขอมูลเพ่ือส่ือสารกับกลุมเปาหมายผานการตลาดเพื่อสังคมนั้นก็มีความสําคัญที่ตองเลือกขอมูลที่

สอดคลองกับความรูและทัศนคติที่มีอยู มีอิธิพลตอการรับรูของประชากรกลุมนั้นๆ เชน หากขอมูลใหมไมสอดคลองกับ

ทัศนคติเดิมอาจทําใหเกิดการปฏิเสธขอมูลใหมเหลานั้น ในทางตรงขามหากขอมูลใหมเปนไปในทิศทางเดียวกับ

ทัศนคติเดิมของกลุมเปาหมายก็จะงายตอการรับรูและเปล่ียนแปลง ดังนั้นการทําความเขาในวิธีคิด ความเชื่อและ

ทัศนคติเดิมของประชากรกลุมเปาหมายมีความสําคัญย่ิงตอการสื่อสารเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

 

 ผูวิจัยเสนอวาควรใชการตลาดเพื่อสังคมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ไมยากและมีตนทุนใน

การเปลี่ยนแปลงต่ํา เชน การเสนอใหงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้น หรือละเวนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบาง

ชวงเวลา ทําใหกลุมเปาหมายสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงายและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กอนที่จะกาว

ไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ยากขึ้น เชน เลิกบุหรี่หรือสุรา  

 

ประสิทธิผลของมาตรการตลาดเพื่อสังคมที่ชักจูงใจใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพขึ้นกับปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับมาตรการ ไดแก ภาษาและแรงจูงใจ (เชน แรงกดดันจากคนรอบขาง) การ

ปรับตัวของกลุมเปาหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และปจจัยภายนอก เชน ความกลัวและการแพรระบาดของโรค 
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ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงตองมีการประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิผลของมาตรการตลาดเพื่อสังคมอยู

เปนระยะเพ่ือปรับปรุงมาตรการใหเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงของปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงอยาง

เปนพลวัต 

 

การนําการตลาดเพื่อสังคมไปประยุกตใชนั้น ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะตามขั้นตอน และประเด็นสําคัญที่พึง

ตระหนักในการนําไปสูภาคปฏิบัติ ไดแก การศึกษากลุมเปาหมายรวมถึงทําความเขาใจพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

การตอบสนองของกลุมเปาหมายตามทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนา ทดสอบมาตรการ 

และการนํามาตรการที่พัฒนาไปใชจริง และข้ันสุดทายไดแกการประเมินผล นอกจากนั้นผูวิจัยเสนอยังเสนอประเด็น

สําคัญที่ผูกําหนดมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมควรคํานึงถึงคือ ปจจัยภายนอกซึ่งมีความสําคัญ

ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายเชนกัน 

 

 สสส.และหนวยงานอ่ืนๆ ในภาครัฐและประชาสังคมไดลงทุนจํานวนมากไปกับมาตรการการตลาดเพื่อสังคม 

อยางไรก็ตามกลับพบวามีงานวิจัยจํานวนนอยมากที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการตลาดเชิงสังคมอยางเปน

รูปธรรมที่มีการวัดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผูวิจัยเสนอใหผูสนใจทําการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการตลาดเชิงสังคม

อยางเปนระบบซึ่งจะนําไปสูการยอมรับมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคมซึ่งมีศักยภาพสําหรับการ

แกไขปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ 
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Executive Summary 

 This study aims to explore risk factors and risk behaviours that factory and construction workers are 

facing at both individual and community levels as well as to examine existing health promotion interventions. 

These information are consequently used for constructing useful recommendations for the development of 

existing and new interventions by employing ‘social marketing’ principles; it is not designed for social 

marketing interventions evaluation. Research team was assigned to embed in the purposively selected 

factory and construction workers communities to collect qualitative data, namely lifestyles, social value, as 

well as risk behaviours and risk factors. Afterward a cross-sectional survey was implemented basing on first 

set of data obtained from qualitative investigations. Finally the data from both methods were analysed and 

presented to the communities’ representatives in focus group discussions. This is to verify and explore crucial 

explanations underpinning the findings, moreover it was expected that these findings would be beneficial to 

the people in the communities. 

   

It was found that although factory and construction workers had a number of constraints in terms of 

purchasing power and time because they received relatively low payments with high workloads, they were 

offered with convenience and motivation to access to unhealthy products e.g. alcohol drinks and tobacco. 

Therefore in order to develop health promotion interventions that are suitable for these groups, health 

promoters need to understand the context and be able to seek for ways to increase burdens to access to 

those products. 
 

It can be observed that legal interventions i.e. restriction on alcohol-selling time and restriction on 

age of tobacco buyers did not perform efficiently, especially in factory and construction workers; thus, 

commonly-known recommendation is that strengthening law enforcement is the key factor for the legal 

interventions to be succeeded. On the contrary, this study pointed that the use of social marketing principles 

to communicate with the target group regarding the true purposes and relevant facts of the interventions. 

 

Selection of information to be communicated with the target group is also very crucial that health 

promoters select information that is suitable for and relevant to knowledge, social values, and attitudes that 

influence the target population.  For instance, if a provision of new information is not fit well with their 

attitudes, this can lead to a denial of adopting the new information. Conversely, if the new information is 

compatible with their attitudes, it is likely that the target group will easily understand and adopt the healthy 

message for their behaviour changes. Therefore to understand way of thinking, belief, and attitudes of the 

studied population is very essential for health promotion communication. 
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It is recommended that social marketing should initially be applied for promoting behaviours that are 

easy to change and require low costs for the changes e.g. limiting smoking areas (rather than asking them to 

quit smoking) or stop drinking in certain period of time (rather than asking them to suddenly stop drinking). 

This is to offer reachable targets to the population and once they can achieve such a goal, they would be 

proud of themselves and believe in their abilities, and this will help them to step up to reach more difficult 

goals e.g. stop smoking or drinking. 

  

 It is widely accepted that effectiveness of social marketing interventions in persuading target 

population to adopt health message to change their behaviours depends on internal factors which are the use 

of language and level of motivations (e.g. peer or social pressures) in the interventions and the positive and 

negative responses of the target group. Moreover external factor, e.g. fear of disease pandemic, or economic 

factors also play important roles. As a result, a continual monitoring and evaluation of the intervention for its 

improvement can make interventions well-run and able to keep pace with dynamic changes of both internal 

and external factors.  

 

In order to apply the principles of social marketing in practices, key points that health promoters 

should employed are (1) to conduct formative study of the target population on their behaviours including 

their responses to the interventions, (2) to develop, test, and then implement the interventions, and (3) to 

monitor and evaluate the implemented interventions. In addition it is recommended that health promoters 

should be aware of external factors which are very influential to behaviour changes of target population.  

 

 The Thai Health Promotion Foundation, governmental bodies and NGOs have been investing large 

amount of funding in social marketing interventions. However, it was found that there are limited numbers of 

literatures available on the effectiveness including an estimation of impacts of social marketing interventions. 

The authors therefore suggested that further studies on this area should be conducted in systematic manner 

as it would enhance an acceptance and use of social marketing principles, which is proved to be able to 

tackle public health problems at national level. 
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บทที่ 1 การสรางเสริมสุขภาพ และการตลาดเพื่อสังคม  

การวิจัยในโครงการนี้เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมพนักงานโรงงานและคนงาน

กอสราง โดยใชแนวคิดที่เรียกวา การตลาดเพื่อสังคม กอนที่จะไดทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ และ

ผลการวิจัย เรานาจะไดทําความรูจักกับ การสรางเสริมสุขภาพ วามีแนวคิด ที่มา และพัฒนาการอยางไร จากนั้นมา

เรียนรูเรื่องของการตลาดเพื่อสังคมอยางรอบดาน เริ่มตั้งแตคําจํากัดความของการตลาดเพื่อสังคม เกณฑการพิจารณา

การตลาดเพื่อสังคม กระบวนการนําไปใช กรณีศึกษามาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงการ

ประเมินมาตรการดังกลาว นอกจากนั้น การเชื่อมโยงใหเห็นความเปนไปไดและศักยภาพความสัมพันธและความสําคัญ

ของการใชการตลาดเพื่อสังคมในการสรางเสริมสุขภาพก็เปนส่ิงที่นาสนใจ ในบทแรกของรายงานนี้จึงเปนการนําเสนอ

เรื่องราวดังกลาวซึ่งไดมาจากการทบทวนเอกสารตางๆ อันไดแก หนังสือ บทความในวารสารวิชาการ รวมถึงเว็บไซตที่

เกี่ยวของเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนที่จะชวยในการทําความเขาใจเนื้อหาในบทตอๆ ไป  

 

1. การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion) 

  

 ระบบสุขภาพทั่วโลกใชทรัพยากรสวนใหญไปในการใหบริการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บปวย ทั้งๆ ที่ใน

ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีถึงปจจัยอันเปนสาเหตุของโรคสําคัญหลายชนิดและวิธีการที่มีประสิทธิผลที่จะปองกันหรือ

หลีกเล่ียงจากปจจัยเหลานั้น ตัวอยางเชน การศึกษาภาระโรคจากปจจัยเส่ียงในประชากรไทยพบวา การมีเพศสัมพันธ

ที่ไมปลอดภัย บุหรี่ แอลกอฮอล ภาวะความดันโลหิตสูง และการไมสวมหมวกนิรภัยและไมใชเข็มขัดนิรภัย เปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหคนไทยทั้งชายและหญิงตองสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ เปนจํานวนมาก
1
 และหากสามารถควบคุม

และจัดการกับพฤติกรรมและปจจัยเส่ียงเหลานี้ได ก็จะชวยลดความสูญเสียไดมาก [1] 

 

 องคการอนามัยโลกไดใหนิยามของ ‘การสรางเสริมสุขภาพ’ มาตั้งแตป พ.ศ. 2529 อยางไรก็ตามนิยามน้ีได

ถูกเปล่ียนแปลงเรื่อยมา อันเนื่องจากความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบดานสังคม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจที่มีตอ

ภาวะสุขภาพและความเจ็บปวย ปจจุบันนิยามของการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและใช

อางอิงมากที่สุดไดแก “กระบวนการที่สงเสริมใหประชากรเพิ่มความสามารถในการจัดการและดูแลสุขภาพของตนเองให

ดีขึ้น2” [2] กลาวกันวาการสรางเสริมสุขภาพนาจะเปนวิธีการที่ไดผล มีประสิทธิภาพ ย่ังยืนและเปนไปตามหลัก

จริยธรรมในการใหไดมาซึ่งผลลัพธที่ดีดานสุขภาพ 

 

  

                                                
1 สูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year--DALY) มากถึงรอยละ 49 ของจํานวนปสุขภาวะทั้งหมดที่สูญเสียไปในป พ.ศ. 2547 
2 Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. 
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การสรางเสริมสุขภาพมีความเปนมาและหลักการอยางไร? 

 กาวสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพเริ่มตนในชวงทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523) เมื่อชาวตะวันตกให

ความสําคัญกับปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจที่มีตอการแพทยและสาธารณสุข โดยไดมีการเสนอทฤษฎีการสรางเสริม

สุขภาพหลายทฤษฎีและหนึ่งในทฤษฎีที่สําคัญไดแก ทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของ Tannahill [3] ซึ่งเปนที่ยอมรับ

อยางแพรหลายในหมูผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ (health promoters) [4]  โดยพิจารณาวาการสรางเสริม

สุขภาพคือ “ความพยายามที่จะสงเสริมใหมีสุขภาวะที่ดี ในขณะเดียวกันก็ปองกันทุกขภาวะอันไมพึงประสงค โดยมี

องคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก การใหสุขศึกษา (Health education) การคุมครองสุขภาพ (Health protection) 

และการปองกันโรค (Prevention)”  

 

1. การใหสุขศึกษา ไดแก การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเปนอยูที่ดีและปองกันทุกขภาวะผานการให ความรูและ

 สรางทัศนคติ  

2. การคุมครองสุขภาพ ไดแก การปกปองประชากรโดยใชเครื่องมือทางกฎหมาย การคลัง หรือมาตรการทาง

 สังคมตางๆ 

3. การปองกันโรคซึ่งรวมถึงการลดหรือหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงตอโรคและทุขภาวะโดยสวนใหญจะใชมาตรการ
 ทางการแพทย (medical interventions)  

 

 การพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติเริ่มในป พ.ศ. 2521 เมื่อองคการอนามัยโลกไดกําหนด

เปาหมาย “สุขภาพดีถวนหนา” (Health for All) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหรัฐบาล องคกรระหวางประเทศ และประชาชน

รวมกันทําใหประชากรทุกคนสามารถมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจภายใน

ป พ.ศ. 2543 [5] ทั้งนี้องคการอนามัยโลกและกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟไดรวมกันจัดการประชุม

ครั้งประวัติศาสตร เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวที่เมืองอัลมา อตา (Alma Ata) ประเทศ

คาซัคสถาน ซึ่งเปนที่มาของ “การสาธารณสุขมูลฐาน” (Primary health care) ซึ่งประกอบดวย การดูแลสุขภาพขั้น

พ้ืนฐานที่จําเปน ปฏิบัติไดงาย อิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร ใชกลวิธีและเทคโนโลยีที่สังคมยอมรับ และประการสําคัญ

คือประชาชนทุกคนในทุกครัวเรือนสามารถเขาถึงบริการเหลานั้นได ซึ่งรวมถึงการใหความรูเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค ในการดําเนินมาตรการดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหชุมชนมีสวนรวม มิใชเปนการดําเนินการโดย

บุคลากรสาธารณสุขเพียงฝายเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้นับเปนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานดานการแพทยและ

สาธารณสุขครั้งสําคัญ [6] 

 

ตอมาในป พ.ศ. 2529 องคการอนามัยโลก รวมกับองคการระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดจัดการประชุม

วาดวยการสรางเสริมสุขภาพระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งที่นครออตตาวา (Ottawa) ประเทศแคนาดา มีผลใหเกิด

ขอตกลงในหลักการและแนวปฏิบัติที่เรียกวา กฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter) ซึ่งใหความสําคัญตอการพัฒนา

มนุษยเพ่ือใหบรรลุศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองซึ่งจะนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดีและมีความสุขในชีวิต ทั้งนี้ ถือ

วาสิทธิมนุษยชนเปนองคประกอบสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ โดยคํานึงถึงการสรางความเปนธรรม (equity) สราง

ความเขมแข็งและการมีสวนรวม รวมทั้งพิจารณาวาการสรางเสริมสุขภาพเปนกระบวนการเพื่อทําใหบรรลุเปาประสงค
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มิใชเปนเปาประสงค นอกจากนั้นการสรางเสริมสุขภาพยังตองดําเนินการโดยประชาชนเพื่อประชาชน และสรางความ

เขมแข็งใหประชาชนสามารถจัดการกับปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับสุขภาวะ ทั้งนี้ กฎบัตรออตตาวาเสนอกลไกที่

สําคัญ 5 ประการไดแก (1) พัฒนานโยบายสาธารณะที่สนับสนุนการสรางสุขภาวะ (2) การสรางสภาวะแวดลอมที่

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะ (3) การสรางความเขมแข็งใหกับการทํางานในระดับชุมชน (4) การพัฒนาศักยภาพ

ระดับบุคคล และ (5) การปฏิรูปบริการสุขภาพ [2]  

 

การสรางเสริมสุขภาพดําเนินการโดยวิธีใด? 

 ที่ผานมาการสรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการใหสุขศึกษาเพื่อใหความรูและสรางทัศนคตินั้นมักอาศัยการ

ส่ือสารสาธารณะ เชน โทรทัศน หรือวิทยุ โดยที่ส่ือสาธารณะเพื่อการสรางเสริมสุขภาพมีบทบาทหลักอยู 3 ดาน ไดแก  

(1) การสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นในสังคมโดยการใหขอมูล และการเตือนใหประชาชนเห็นถึงผลกระทบของ

พฤติกรรมที่สงผลเสียตอสุขภาพและผลประโยชนของการยอมรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สงผลดีตอสุขภาพ (2) การ

สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยทําใหประเด็นนั้นๆ ยังคงอยูในความสนใจของคนในสังคม และ 

(3) การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม โดยการเนนผลกระทบเชิงลบของพฤติกรรมที่สงผลเสียตอสุขภาพและ

ผลประโยชนของพฤติกรรมที่เปนการปองกัน ทั้งนี้มีวิธีในการใชส่ือสาธารณะเปนเครื่องมือ 2 วิธี วิธีแรกคือการรณรงค

และการโฆษณาที่มีการวางแผน ซึ่งจะสามารถเขาถึงคนจํานวนมากที่มีความหลากหลายในเรื่องเศรษฐานะ และสถานะ

ทางสังคมไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาขอมูลขาวสาร และต้ังเปาหมายเพื่อใหตอบรับกับวัตถุประสงค

ได สวนวิธีที่ 2 ไดแก การเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งจะมีตนทุนในการดําเนินการ

คอนขางต่ํา [4]  

 

 การสื่อสารสาธารณะมีกลไกในการสรางผลกระทบได 4 รูปแบบ ไดแก (1) สรางผลกระทบโดยตรง (direct 

effects or hypodermic syringe) เชนเดียวกับการฉีดยา ที่ใหขอมูลกับประชากรเปาหมายและสามารถทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นไดโดยตรง อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ไดถูกแยงวาในความเปนจริงส่ือสาธารณะนั้น

เปรียบเสมือนสเปรยที่แพรสารออกไป โดยที่สารบางสวนเทานั้นที่ไปกระทบคนเพียงบางกลุม ในขณะที่สารบางสวน

หายไปในอากาศไมเกิดผลกระทบใดๆ (2) Two-step model อธิบายวาการสรางผลกระทบของสื่อแบงออกไดเปน 2 ขั้น 

ในการรับสารขั้นแรกนั้นจะรับโดยกลุมผูนําหรือผูที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง (opinion leaders) ซ่ึงคนกลุมนี้จะนําสาร

ดังกลาวไปสงตอใหกับประชากรกลุมที่ใหญกวาผานการสื่อสารแบบไมเปนทางการ เชน การสรางแรงจูงใจ หรือการ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (3) Uses and gratifications กลาววาผูรับสารจะเลือกรับสารเฉพาะประเด็นที่ตอบสนองตอ

ความตองการของตนเทานั้น เชน บางคนเลือกรับสารที่ใหความสนุกสนาน เปนตน (4) Cultural effects model ตัวแบบ

นี้ชี้ใหเห็นวาสารที่สงผานส่ือนั้นมิไดมุงที่รายบุคคลหากมองกลุมเปาหมายในระดับกลุม และสารที่สงนั้นจะถูกตีความ

ผานบรรทัดฐานดานวัฒนธรรม (cultural norms) [7] 

 

 อยางไรก็ตามมีขอโตแยงถึงความเหมาะสมของการใชส่ือสาธารณะเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางเสริมสุขภาพ 

เพราะมีขอจํากัดหลายประการ เชน การที่ส่ือสาธารณะสวนใหญมักถูกนําไปใชในทิศทางของการเสนอความคิดและ

คานิยมมากกวาที่จะเปนการสรางความเขมแข็งใหประชาชนหรือใหขอมูลทางเลือกซึ่งเปนส่ิงที่กฎบัตรออตตาวาเสนอ 
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และ เนื่องจากการสื่อสารสวนใหญมักเปนไปในลักษณะบอกใหประชาชนปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง หากประชาชนไม

นําไปปฏิบัติก็อาจถูกผูบริหารโครงการสรางเสริมสุขภาพกลาวหาวาเปนความผิดของผูที่ไมปฏิบัติตาม ซึ่งอาจ

กลายเปนการผลักความรับผิดชอบตอปญหาสุขภาวะของประชาชนจากรัฐไปสูประชาชนฝายเดียว นอกจากนี้ การใช

ส่ือสาธารณะ มีตนทุนสูงและอาจไมคุมคาเมื่อเทียบกับประสิทธิผลหรือประโยชนที่ไดรับ ขอจํากัดที่สําคัญไดแก เปน

การสื่อสารแบบทางเดียว (One-way communication) ซึ่งไมสามารถทราบไดวาผูรับ ไดรับสารตลอดจนบรรลุ

จุดมุงหมายตามที่ผูสงสารตองการหรือไม ดวยเหตุที่สารนั้นอาจสงไปไมถึงกลุมเปาหมายหรือไปถึงผูรับที่มิใช

กลุมเปาหมาย และ/หรือตัวสารที่สงออกไปถูกนําไปตีความอยางไมถูกตอง 

 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 หลักการของการสื่อสารที่รูจักกันมานานเปนลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียวระหวางผูสงสารสาร และผูรับ

สาร อยางไรก็ตามไดมีการพัฒนาแนวคิดโดยเพ่ิมปจจัยอีก 2 ปจจัยเขาไปในกระบวนการดังกลาว ไดแก ความเขาใจ

ของผูรับสาร และ การตอบสนองจากผูรับสารกลับมาสูผูสงสาร ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยนี้มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง

กับการสื่อสารที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เนื่องจากตองอาศัยการสื่อสารแบบสองทาง [8] Watzlawick et al (1967) แบง

องคประกอบของการสื่อสารออกเปน เนื้อหาและความสัมพันธระหวางผูสงและผูรับ เนื้อหาประกอบไปดวยเนื้อหาที่

ส่ือสารดวยภาษา (verbal communication) ซึ่งหมายถึงการสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียน และอวัจนภาษา (non-

verbal communication) ซึ่งหมายถึงการสื่อสารดวยกิริยา ทาทาง หรือส่ิงอื่นๆ ที่ไมใชภาษาพูดหรือเขียน ทั้งนี้วิธีการ

ส่ือสารสําหรับการสรางเสริมสุขภาพแบงได 5 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล (intrapersonal) ระหวางบุคคลหรือกลุม 

(interpersonal) องคกร (organizational) ชุมชน (community) หรือส่ือสาธารณะ (public/mass) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

การใหความรูที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เพ่ือใหเกิดความรูและหลีกเล่ียงทุกขภาวะ  

 
 ในการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั้น ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพควร

มีความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเพื่อสามารถวางแผนการสื่อสารขอมูลการสรางเสริมสุขภาพ

ในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ Corcoran [8] อธิบายวาการสื่อสารขอมูลการสรางเสริมสุขภาพนั้นจะประสบ

ความสําเร็จ คือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดนั้น ผูดําเนินการวางแผนการสื่อสารขอมูลสุขภาพควรรูจักกลุม

ประชากรเปาหมายในหลายประเด็น โดยควรคาดการณวากลุมเปาหมายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับอยางไร 

จะรักษาพฤติกรรมที่เปล่ียนไปแลวไวอยางไร นอกจากนั้นตองรูจักส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายดวย  

 
การตอบสนองตอขอมูลเรื่องพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงนั้นมีความแตกตางกันหลายระดับ บางกลุมอาจชอบการ

เปล่ียนแปลงจากพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากมาสูพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํากวา [8] เชน เปล่ียนจากการบริโภค

อาหารที่มีไขมันมากมาเปนลดการบริโภคลง หรือเพ่ิมการบริโภคผักผลไม ซึ่งมีแนวโนมจะไดรับการตอบสนองที่ดี

เพราะประชาชนเชื่อวาตนเองสามารถทําไดเนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ในขณะที่การเสนอการเปลี่ยน

พฤติกรรมแบบทั้งหมด เชน การใหงดอาหารบางประเภท เปนตน อาจจะทําใหมีการตอบสนองนอยกวา ดังนั้นจึงควร

ทําความเขาใจวากลุมเปาหมายมีวิธีการตัดสินใจอยางไรในเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และคํานึงถึงปจจัยอะไรบางเวลา

ที่จะตัดสินใจรับหรือไมรับขอมูลเพ่ือนําไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เชน กลุมเปาหมายอาจให
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ความสําคัญกับความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการรับรูถึงความสามารถของตนในการควบคุมวิถีชีวิต ซึ่งการทราบปจจัย

เหลานี้จะมีประโยชนในการวางแผนและกําหนดมาตรการสรางเสริมสุขภาพ 

 
เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ Naidoo และคณะ [4] เสนอใหพิจารณา

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดแก ความเชื่อ (beliefs) คุณคา (values) และทัศนคติ (attitudes) 

ของกลุมเปาหมาย โดยการรับขอมูลที่สอดคลองกับทัศนคติที่บุคคลนั้นๆ มีอยูจะสงผลในเชิงบวกตอสารที่รับและตอ

การนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แตถาขอมูลที่รับนั้นไมสอดคลองกับทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีอยูก็อาจทําใหเกิดการ

ปฏิเสธขอมูลเหลานั้น อยางไรก็ตาม Naidoo เสนอวาทัศนคติสามารถเปลี่ยนไดโดยการใหขอมูลเพ่ิมเติมหรือการเพิ่ม

ทักษะที่เกี่ยวของใหกับกลุมเปาหมาย  

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมประกอบไปดวยกลุมใหญๆ สองกลุม ไดแก กลุมที่ใหความสําคัญกับการ

เปล่ียนแปลงในระดับบุคคล ไดแก Theory of Planned Behaviour และ Health Belief Model ซึ่งทฤษฎีในกลุมนี้ให

ความสนใจกับเรื่องความเชื่อ และทัศนคติของปจเจกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล และทฤษฎีกลุม

ตอมาที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเปนขั้นตอน ไดแก Transtheoretical Model หรือ Stages of 

Change Model และ Process of Behaviour Change ซึ่งมุงพิจารณาขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

บุคคล เชน ขั้นตอนของการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรับความรู การยอมรับความรูนั้น ความตั้งใจในการนําไป

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงและคงไวซึ่งพฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพนั้น [8] ในการศึกษานี้ ผูวิจัยได

เลือกทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่งอยูในกลุมแรกมาอภิปรายขอคนพบในเรื่องที่

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมประชากรที่ศึกษาเนื่องจากเปนทฤษฎีที่อธิบายองคประกอบของปจจัย

ที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของการศึกษานี้ 

 
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเปนทฤษฎีที่เปนที่รูจักอยางแพรหลาย ซึ่งกลาวถึงระบบเชื่อมโยงระหวาง

ความเชื่อและการตัดสินใจ โดยทฤษฎีนี้มักใชในการทํานายพฤติกรรมที่เปนการปองกันโรคได เชน การฉีดวัคซีน หรือ

การคัดกรองโรคตางๆ โดยปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 4 ประการ ไดแก (1) บุคคลนั้นตองมีแรงจูงใจ

ในการเปลี่ยนพฤติกรรม (เชน คนที่มีลูกเล็กๆ จึงมีแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ เปนตน) (2) บุคคลนั้นตองรูสึกถึงความ

เส่ียงที่จะเกิดขึ้นหากตนเองยังคงดําเนินพฤติกรรมแบบเดิม (เชน ชวงที่เกิดการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

2009 นั้น บางคนอาจรูสึกวาหากไมลางมือบอยๆ และใสหนากากอนามัย อาจทําใหงายตอการติดเชื้อ เปนตน) (3) 

บุคคลนั้นตองเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะกอใหเกิดประโยชน และประโยชนนั้นตองมากกวาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

(เชน หากพิจารณาประโยชนที่ไดจากการงดดื่มเหลาคือสุขภาพดีในอนาคตกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือขาดความ

สนุกสนานในวันนี้ ผูดื่มจะตองเห็นวาสุขภาพที่ดีในระยะยาวนั้นสําคัญกวาความสนุกสนานในวันนี้จึงจะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม เปนตน) และ (4) บุคคลนั้นตองมีความมั่นใจวาตนเองสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได (เชน ผูดื่มเหลาเชื่อวา

ตนเองสามารถงดเหลาในชวงเขาพรรษาได เปนตน) 
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2. การตลาดเพื่อสังคมคืออะไร?  

 

การสรางเสริมสุขภาพไมสามารถดําเนินการไดโดยรัฐบาลหรือบุคคลการสาธารณสุขเทานั้นหากตองการความ

รวมมือจากประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคมในการสรางพฤติกรรมที่นําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี จึง

จําเปนตองมีการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชนทุกกลุม อยางไรก็ตามประชาชนแต

ละกลุมตางก็มีขอจํากัดในการรับขอมูลขาวสารเพื่อนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้นการสื่อสารโดยใชส่ือ

สาธารณะเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอเนื่องดวยขอจํากัดที่ไดกลาวแลว ผูบริหารและนักวิชาการสาธารณสุข จึงหันมา

สนใจพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพดวยการตลาดเพื่อสังคม (Social marketing) ซึ่งมีแนวคิดที่สนับสนุนการ

ออกแบบมาตรการใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เจาะจง เชน กลุมที่มีความเสี่ยงสูงในบางเรื่องมากกวาคนทั่วไป หรือ

ชนกลุมนอยที่ใชภาษาเฉพาะกลุม เปนตน   

 

การตลาดเพื่อสังคมเปนการประยุกตแนวคิดทางการตลาดมาปรับใชในงานพัฒนาสังคม ส่ิงที่แตกตางจาก

การตลาดทั่วไปก็คือการตลาดเพื่อสังคมนั้นมุงโฆษณา “สินคา” ที่เปนประโยชนตอสังคมและมักเปนสินคาประเภท

ขอมูลและแนวคิดซึ่งไมมีขายในทองตลาด เชน แนวคิดในการบริโภคผักและผลไม หรือแนวคิดเรื่องการงดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งแนวคิดเหลานี้มักไมมีหนวยงานเอกชนรายใดเขามาลงทุนผลิตมาตรการและสื่อสารกับ

ประชาชน หนวยงาน National Social Marketing Center [9] สหราชอาณาจักรซึ่งนําเรื่องการตลาดเพื่อสังคมมาใชใน

การขับเคล่ือนประเด็นดานสุขภาพตั้งแตป พ.ศ. 2549 อธิบายเพ่ิมเติมวา นอกจากการตลาดเพื่อสังคมจะมีจุดมุงหมาย

เพ่ือสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนแลว ยังตองมีองคประกอบที่สําคัญอีกประการคือตองมีกระบวนการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและแบงเปนขั้นตอนเพ่ือตอบจุดมุงหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ไดแก การเขาถึง

ส่ือ การรับรูขอมูล ความเขาใจในขอมูล และการนําขอมูลดังกลาวไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือไปสูเปาหมาย

สุดทายคือการมีสถานะสุขภาพที่ดขีึ้น  

 

นอกจากนั้นการตลาดเพื่อสังคมประกอบดวยแนวคิดและเทคนิคที่ใชในการโนมนาวประชาชนใหมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดี [7] ซึ่งรวมถึงการใชส่ือสาธารณะ การดําเนินการผานความสัมพันธสวนบุคคล (interpersonal relations) 

หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม เชน การใชกฎหมาย [10] เปนตน ทั้งนี้ การใชส่ือสาธารณะเปน

วิธีการที่พบเห็นไดทั่วไป เนื่องจากสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางกวางขวาง และไดแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพดี

ในการใชกับระบบธุรกิจที่แสวงหากําไร อยางไรก็ตามยังมีขอมูลจํากัดเรื่องประสิทธิภาพและความสําเร็จของการตลาด

เพ่ือสังคมในการสรางเสริมสุขภาพที่มีความแตกตางจากสินคาอื่นๆ ในเชิงธุรกิจอยูมาก 

 

เมื่อไรท่ีจะเรียกวามาตรการนั้นเปนการตลาดเพื่อสังคม?  

 นอกจากการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนวาตองเปนการดําเนินการที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาสังคมโดยรวม

แลว Andreasen [11] แนะนําวาการตลาดเพื่อสังคมตองประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ ไดแก (1) มีเปาหมายคือการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และใชเปาหมายนั้นในการออกแบบและประเมินมาตรการ (2) มีการใชขอมูลจากการวิจัยใน

กลุมประชากรที่สนใจเพื่อเขาใจกลุมเปาหมายในขั้นเริ่มตนของมาตรการ การทดลองใชมาตรการเหลานั้นกอนนําไปใช
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จริง และติดตามมาตรการขณะที่ดําเนินการ (3) มีการกําหนดกลุมเปาหมายเพ่ือใหมั่นใจวาเกิดประสิทธิผลสูงสุดบน

พ้ืนฐานทรัพยากรที่มีจํากัด (4) หลักการสําคัญของกลยุทธทางการตลาดที่จะสามารถโนมนาวกลุมเปาหมายไดคือตอง

สรางความนาสนใจและแรงจูงใจกับกลุมเปาหมาย คือตองเขาใจวาอะไรคือส่ิงที่กลุมเปาหมายคาดหวัง และตนทุนของ

การบรรลุส่ิงที่คาดหวังนั้นคืออะไร  (5) มาตรการนั้นมุงที่จะใชหลักสวนผสมทางการตลาด (market mix—4Ps) ซึ่งเปน

หลักพ้ืนฐานของการตลาด โดยมาตรการนั้นไมใชแคการรณรงคแตตองสรางทางเลือกที่จูงใจ (product) ใน

ขณะเดียวกันตนทุนตองต่ํา (price) ตองไมซับซอนและสะดวกตอการเขาถึง (place) และใชการสื่อสารที่มีพลังผานสื่อที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (promotion) และ (6) ส่ิงที่ตองพึงตระหนักวาเปนคูแขงสําคัญก็คือพฤติกรรมที่มักตามใจ

ตนเองของกลุมเปาหมาย ซึ่งนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของไดใชลักษณะทั้ง 6 ประการนี้เปนเกณฑในการวิเคราะห

มาตรการการตลาดเพื่อสังคม 

 

กระบวนการนําการตลาดเพื่อสังคมไปใช 

 การนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมไปใชในการพัฒนามาตรการเพื่อส่ือสารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

นั้นตองมีการศึกษาและวางแผนอยางเปนระบบตลอดกระบวนการ เชน ตองทราบวาประเด็นใดท่ีตองการสื่อสาร และ

กลุมประชากรใดที่สนใจ เปนตน Hastings และ Haywood [12] แนะนําวาการนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมไปใชนั้น

ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดปญหา (2) การกําหนดเปาหมาย (3) การกําหนดตลาด/

กลุมเปาหมาย (4) การสรางสวนผสมทางการตลาด (5) การดําเนินการ และ (6) การตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งจะ

เห็นไดวา Hastings และ Haywood ไดใหน้ําหนักกับการวางแผนในชวงตนของการดําเนินการคอนขางมากเพื่อที่จะได

มีแนวทางการดําเนินการที่มีความชัดเจนและใหผลตรงกับความตองการ 

 

 นอกจากนั้น Evans [13] เสนอองคประกอบและข้ันตอนของการตลาดเพื่อสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น โดย

ไดเสนอวงลอการตลาดเพื่อสังคมซึ่ง ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน ไดแก (1) การพัฒนาแผนและกลยุทธบนหลักการของ

ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม (behavioural theory) (2) การเลือกชองทางการสื่อสารและมาตรการที่สอดคลองกับพฤติกรรม

ที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความรูของประชากรกลุมเปาหมาย (3) การพัฒนาและทดสอบกอนนําไปใชซึ่ง

สวนใหญใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (4) นํามาตรการ ไดแก การรณรงค โปรแกรมการสื่อสารไปสูการปฏิบัติจริง (5) 

ประเมินผลในประเด็นการรับรูและความตระหนักของผูรับสาร การตอบสนองตอสาร/ขอมูล และผลลัพธทางพฤติกรรม 

เชน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการงดสูบบุหรี่ ของประชากรกลุมเปาหมาย และ (6) 

ปรับปรุงมาตรการเพื่อการดําเนินการตอไปในอนาคต ทั้งนี้ขั้นตอนที่ 5 จะทําใหไดขอมูลปอนกลับไปยังขั้นตอนแรกเพื่อ

สรางใหเกิดวงจรการสื่อสารที่มีความตอเนื่องสําหรับการวางแผน การดําเนินการ และการพัฒนา Fraze และคณะ [14] 

รายงานวาในการศึกษาโดยการวิเคราะหเชิงอภิมาน (meta-analysis) เรื่องการรณรงคโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคมใน

ประเด็นการตรวจหาเชื้อ HIV นั้นพบวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ทั้งนี้มีเง่ือนไขวาการรณรงคโดยวิธีการตลาด

เพ่ือสังคมเหลานั้นมีการประยุกตใชหลักการที่สําคัญ ไดแก มีการวิจัยเพ่ือไดขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย ใชทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมเพื่อนํามาเปนแนวทางในการวางกลยุทธ มีการแยกกลุมเปาหมายตามคุณลักษณะ มีการ

ออกแบบและทดสอบสารที่ตองการสื่อ เลือกชองทางในการสื่อสารและการนําการรณรงคไปสูการปฏิบัติ ประเมิน

กระบวนการและผลลัพธ 
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 ถึงแมวาจะมีการเสนอกระบวนการในการใชการตลาดเพื่อสังคมที่หลากหลายตั้งแตเรียบงายไปจนถึงตัวแบบ

ที่มีความซับซอน แตเมื่อมองโดยภาพรวมแลวสามารถสรุปขั้นตอนของการตลาดเพื่อสังคมไดอยางกวางๆ 4 ขั้นตอน 

ดังแสดงในตารางที่ 1 ไดแก (1) การศึกษากลุมเปาหมาย (2) การพัฒนาและทดสอบมาตรการ (3) การนําไปใชจริง 

และ (4) การประเมินผล 
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ตารางที่ 1. 1 ขัน้ตอนของการตลาดเพื่อสังคมเพื่อการนําไปใชในทางปฏิบัติ 
ขั้นตอนของ

การตลาดเพื่อสังคม 

การศึกษาที่เกี่ยวของ 

Hastings and Haywood (1991) [12]  Evans (2006) [13] Fraze และคณะ (2009) [14] 

1. การศึกษา

กลุมเปาหมาย 

(1) การกําหนดปญหา 

(2) การกําหนดเปาหมาย 

(3) การกําหนดตลาด/กลุมเปาหมาย 

  

(1) การพัฒนาแผนและกลยุทธซึ่งตั้งอยูบนหลักการ

ของทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม (behavioural theory)  

(2) การเลือกชองทางการสื่อสารและมาตรการที่

สอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงความรู ของกลุมเปาหมาย 

(1) การวิจัยเพื่อไดขอมูลที่เกี่ยวกับ

กลุมเปาหมาย  

(2) การใชทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

ที่จะนํามาเปนแนวทางในการวางกลยุทธ  

(3) การแยกกลุมเปาหมายตามคุณลักษณะ  

2. การพัฒนา และ

ทดสอบมาตรการ  

(4) การสรางสวนผสมทางการตลาด 

(market mix—4Ps) 

 

(3) การพัฒนาและทดสอบกอนนําไปใชซึ่งโดยสวน

ใหญจะใชวิธีเชิงคุณภาพ 

(4) การออกแบบมาตรการที่เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 

3. การนําไปใชจริง (5) การดําเนินการ 

 

(4) นํามาตรการ ไดแก การรณรงค โปรแกรมการ

สื่อสารไปสูการปฏิบัติจริง 

(5) การสื่อสารตามชองทางที่แบงตาม

กลุมเปาหมาย 

4.การประเมินผล (6) การตรวจสอบและประเมินผล (5) ประเมินผลในประเด็นการรับรูและความตระหนัก 

การตอบสนองตอสาร/ขอมูลในมาตรการ และผลลัพธ

ทางพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  

(6) ปรับปรุงมาตรการเพื่อการดําเนินการตอไป 

(6) ประเมินกระบวนการ 

(7) การประเมินผลลัพธ 
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จะพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายไดอยางไร? 

เมื่อพิจารณาถึงการนําการตลาดเพื่อสังคมไปใชพบวา ขั้นตอนแรกเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะ

ตองทราบวากลุมประชากรที่สนใจคือกลุมใด และประเด็นที่เปนที่สนใจในคนกลุมนั้นคืออะไร (ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา

กลุมเปาหมาย ในตารางที่ 1) ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมนั้น

ประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ 2 สวน ไดแก (1) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุมเปาหมาย เชน เพศ อายุ ฐานะทาง

สังคม สภาพของที่อยูอาศัย วิถีชีวิต และส่ิงที่กลุมเปาหมายมองวาเปนปญหาสุขภาพสําคัญที่ตนเองกําลังเผชิญ เปนตน 

และ (2) ขอมูลเกี่ยวกับโอกาสและขอจํากัดของกลุมเปาหมาย เชน ความคาดหวัง และความชอบในการรับส่ือชนิด

หนึ่งๆ ตลอดจนขอมูลเชิงลึกวาคนกลุมนี้มีแรงจูงใจ (motivation) โอกาส (opportunity) และความสามารถ (ability) ใน

การรับขอมูลขาวสารดานการสรางเสริมสุขภาพหรือไม อยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนินการใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตลอดกระบวนการ เชน การวางแผนกลยุทธ การคัดเลือกมาตรการ และชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เปนตน 

ทั้งนี้วิธีในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนนี้มีหลายวิธีไมวาจะเปนการทบทวนวรรณกรรม การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม การ

สนทนากลุม หรือการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม (participant and non-participant observations) กับ

กลุมเปาหมาย ทั้งนี้การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อมุงหาคําอธิบายมากกวาการเก็บขอมูลเชิง

ปริมาณ  

 

ตัวอยางท่ี 1  

การศึกษาในเมืองซันเดอรแลนด ประเทศอังกฤษโดย Lowry และคณะ [15] ซึ่งสนใจมาตรการเพื่อการเลิกสูบ

บุหรี่ในสตรีมีครรภไดใชหลักวิจัยการตลาด เริ่มจากการใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยจัดการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย

จํานวน 12 กลุม จําแนกกลุมตามลักษณะประชากร ไดแก อายุ ฐานะทางสังคม พฤติกรรม/ประวัติการสูบบุหรี่ 

สถานะการอยูอาศัย (อยูคนเดียวหรืออยูกับครอบครัว/คู/เพ่ือน) ในการพูดคุยมุงคนหาขอจํากัดในการเลิกบุหรี่ในกลุม

ประชาการดังกลาวและแสวงหาขอเสนอรวมกันในการสรางมาตรการที่เหมาะสม  

 

ตัวอยางท่ี 2 

การศึกษาของ Fraze และคณะ [14] เปนการพัฒนามาตรการรณรงคใหชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมารับ

การตรวจเชื้อไวรัส HIV โดยในขั้นเริ่มตนไดมีการทบทวนวรรณกรรม และใชขอมูลจาก US Census Bureau ในการ

กําหนดกลุมเปาหมาย จากนั้นจัดประชุมปรึกษาผูเชี่ยวชาญ กลุมที่ 1 ประกอบดวย ผูแทนจากองคกรชุมชน รัฐบาล และ 

หนวยงานดานสาธารณสุข และหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลชาวแอฟริกัน-อเมริกัน กลุมที่ 2 ประกอบดวย นักส่ือสารดาน

สุขภาพ นักการตลาดเพื่อสังคม และผูประเมินโครงการ ตอจากนั้นเก็บขอมูลในกลุมเปาหมายคือหญิงชาวแอฟริกัน-

อเมริกันใน 4 รัฐ โดยการสนทนากลุม 10 กลุม และสัมภาษณเชิงลึก 18 คนเพ่ือเขาใจประเด็นตางๆ ไดแก คุณคาของ

ผูหญิงและลําดับความสําคัญของประเด็นตางๆ ในชีวิต ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม ขอจํากัด และแรงจูงใจในการเขารับ

การตรวจหาเชื้อ HIV โทรทัศนและวิทยุชองที่ชอบ และปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอชีวิต 

     

นอกจากระเบียบวิธีวิจัยและวิธีศึกษาที่กลาวขางตนแลว Andreasen [11] ไดเสนอใหมีการวิเคราะหโอกาส

และขอจํากัดของกลุมเปาหมาย ที่สําคัญซึ่งประกอบไปดวย แรงจูงใจ โอกาส และความสามารถ เพ่ือเปนกรอบสําหรับ
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ประเมินความเปนไปไดในการนําการตลาดเพื่อสังคมมาใชในสถานการณที่ตางกัน เนื่องจากความเหมาะสมของ

มาตรการหนึ่งๆ ขึ้นอยูกับแรงจูงใจ โอกาส และความสามารถในการตอบสนองตอมาตรการของกลุมเปาหมาย ปจจัย

เหลานี้จะเปนตัวกําหนดวากลุมเปาหมายจะมีแนวโนมเห็นดวย ตอตาน หรือไมสามารถที่จะทําตามขอความที่สงออกไป

ตามมาตรการ นอกจากนั้นวิธีการศึกษากลุมเปาหมายนั้นมีหลากหลายขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละบริบท ซึ่ง

ขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร และขอมูลทัศนคติ โอกาส ความสามารถ และแรงจูงใจของประชากรนั้นจะเปนขอมูล

พ้ืนฐานที่สําคัญที่จะนําไปใชในการออกแบบมาตรการที่เหมาะสม 

 

3. การสรางเสริมสุขภาพและการตลาดเพื่อสังคม 

  

 การตลาดเพื่อสังคมมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพทั้งในสุขศึกษา คุมครองสุขภาพ 

และปองกันโรค โดยใชกันอยางแพรหลายในหลายประเทศ ตามที่ไดกลาวไปในตอนตนวาขอจํากัดประการหนึ่งของการ

ส่ือสารสาธารณะคือมีแนวโนมที่จะใชสารแบบเดียวส่ือกับประชากรทั้งหมด ในขณะที่การตลาดเพื่อสังคมใชเทคนิคที่ให

ความสําคัญกับความจําเพาะเจาะจงในกลุมเปาหมายมากกวา เนื่องจากมีการออกแบบสื่อและขอมูลที่เหมาะสมกับคน

บางกลุม โดยแบงประชาชนเปนกลุมตามทัศนคติ พฤติกรรม เศรษฐานะ และลักษณะประชากร อยางไรก็ตามแมหลาย

ฝายจะเชื่อวาการตลาดเพื่อสังคมเปนแนวคิดที่ดีและเหมาะจะนํามาใชในการสรางเสริมสุขภาพ หากยังมีขอสงสัยถึง

ประสิทธิผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม จึงทําใหเกิดความสนใจที่จะประเมินผลของ

มาตรการการตลาดเพื่อสังคมในหลายพื้นที่  

 

 การประเมินผลการตลาดเพื่อสังคมในการสรางเสริมสุขภาพนั้นมีความซับซอน และสามารถทําไดหลายระดับ 

เริ่มตั้งแตการประเมินการรับรู/เขาถึงมาตรการ ประเมินความรูที่เพ่ิมขึ้น ประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง หรือประเมิน

ผลลัพธทางสุขภาพของกลุมเปาหมาย จากการทบทวนวรรณกรรมแทบจะไมพบการศึกษาวิจัยที่วัดผลในขั้นสุดทาย 

สวนใหญจะมุงที่จะประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย Gordon และคณะ [16] ทบทวนประสิทธิผล

ของมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่ใชการตลาดเพื่อสังคมที่วัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายโดยใชวิธี

วิเคราะหเชิงอภิมาน ซึ่งรวบรวมการศึกษาประสิทธิผลของการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมที่มี

วัตถุประสงค 3 เรื่อง ไดแก การปรับปรุงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร การเพิ่มการออกกําลังกาย และการ

แกปญหาสารเสพติด เชน บุหรี่และแอลกอฮอล โดยการคัดเลือกมาตรการเขามาในการศึกษานั้นใชเกณฑ 6 ประการที่

เสนอโดย Andreasen [11] ซึ่งผลการศึกษาแยกตามประเด็นไดดังนี้ 

 

1. มาตรการเกี่ยวกับโภชนาการ โครงการที่นําเขามาในการวิเคราะหทั้งหมด 31 โครงการ มีทั้งที่ดําเนินการใน

โรงเรียน ชุมชน โบสถ ที่ทํางาน ซูเปอรมารเก็ต และท่ีเนนกลุมเปาหมาย เชน วัยรุน และครอบครัว เปาหมาย

ของมาตรการนั้นแตกตางกัน ต้ังแตมุงเนนการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม การลดการบริโภคไขมัน และการ

ใหความรูเกี่ยวกับสารอาหาร การศึกษาเกือบทั้งหมดแสดงใหเห็นผลเชิงบวกของการตลาดเพื่อสังคมในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามมีเพียง 13 การศึกษาที่วัดผลลัพธทางสุขภาพ (ความดัน
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โลหิต และระดับคอเลสเตอรอลในเลือด) และ 3 จาก 13 การศึกษาเทานั้นที่รายงานผลลัพธทางสุขภาพวา

สงผลในเชิงบวก ทั้งนี้ไมพบการรายงานผลดัชนีมวลกาย  

2. มาตรการเกี่ยวกับการออกกําลังกาย โครงการที่นําเขามาในการวิเคราะหทั้งหมด 22 โครงการ ซึ่งกวาครึ่งเปน

การดําเนินการในชุมชน รองลงมาคือในโรงเรียน มี 1 โครงการที่ใชการสื่อสารสาธารณะ และ 1 โครงการที่

ดําเนินการในที่ทํางาน พบวาโครงการที่มุงใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกายทั้งหมดใหผล

เปนบวก มี 14 โครงการที่วัดผลลัพธทางสุขภาพไดแก ดัชนีมวลกาย อัตราความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด

เลือดหัวใจ (CVD rate) ระดับคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต มีเพียง 4 โครงการรายงานผลในทางบวก 

โดยรวมพบวาหลักฐานในเรื่องการเปล่ียนแปลงสถานะทางสุขภาพนั้นยังไมมีความชัดเจน 

3. มาตรการเกี่ยวกับการใชสารเสพติดในทางที่ผิด โครงการที่เปนการตลาดเพื่อสังคมเขามาในการวิเคราะห

ทั้งหมด 35 โครงการ โดย 16 โครงการดําเนินการในโรงเรียน 10 โครงการดําเนินการในชุมชน 4 โครงการใช

ชองทางการสื่อสารสาธารณะ นอกนั้นเปนการดําเนินการตามสถานที่เฉพาะ เชน โบสถ สถานที่ทํางาน และ

ในครอบครัว การศึกษาพบวาโครงการที่มีเปาหมายในการปองกันการสูบบุหรี่ 13 จาก 18 โครงการใหผลใน

ทางบวก ยกตัวอยางโครงการ SAMRT ที่ปองกันผูสูบรายใหมไดมากกวากลุมควบคุมถึง 38% หรือโครงการ 

SixTeen ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดการขายบุหรี่ที่ผิดกฎหมายและการสูบบุหรี่ในวัยรุน ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปพบวาในปที่ 5 (ดําเนินมาตรการ 3 ปแลวหยุด จากนั้นติดตามวัดผลตอ) ความชุกของการสูบบุหรี่ใน

ชุมชนที่ทดลองนอยกวาชุมชนควบคุมที่มีเพียงมาตรการในโรงเรียนถึง 3.8% โดยรวมพบวาการตลาดเพื่อ

สังคมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องการสูบบุหรี่ สวนในเรื่องของแอลกอฮอล พบวา มี 8 

โครงการจากทั้งหมด 13 โครงการที่แสดงผลในเชิงบวก  

 

 ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาสวนใหญใหผลในเชิงบวก แตเปนการวัดผลที่การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ไมใชการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพ สวนหนึ่งเปนเพราะการสรางเสริมสุขภาพตองการระยะเวลานาน

จึงจะเห็นผล ในขณะที่ระยะเวลาในการทําวิจัยมีอยูอยางจํากัด นอกจากนั้น อาจมีสาเหตุจากอคติในการตีพิมพ 

(Publication bias) กลาวคือวารสารวิชาการมักจะเลือกตีพิมพงานวิจัยที่พบวามาตรการที่นํามาประเมินเปนมาตรการที่

มีประสิทธิผล อยางไรก็ตามเห็นไดวาการสรางเสริมสุขภาพและการตลาดเพื่อสังคมเปนส่ิงที่นักวิชาการ และ

ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพเริ่มใหความสนใจ และหากมีการศึกษา วางแผน และนําไปใชอยางเหมาะสมแลว

อาจทําใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของประชากรได  

  

4. การสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมในการศึกษาน้ี 

  

 ที่ผานมาหลายหนวยงานในประเทศไทย ไดใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาด

เพ่ือสังคม ทั้งหนวยงานภาครัฐ และ NGOs ในประเด็นสรางเสริมสุขภาพหลายประเด็น เชน ในป พ.ศ. 2517 ซึ่งมีการ

รณรงคเรื่องการวางแผนครอบครัวและการใชถุงยางอนามัยโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนซึ่งกอต้ังโดย นายมี

ชัย วีระไวทยะ [17] และตอมากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) จึงเริ่มมีการศึกษาอยางเปนระบบและบันทึกเรื่องราวของการตลาดเพื่อสังคมทั้งในรูปบทความเชิง
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วิชาการและสิ่งพิมพเพ่ือเผยแพร โดยกรมควบคุมโรคไดเริ่มวิจัยเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคมในป พ.ศ. 2548 ในเรื่อง

การปองกันไขเลือดออก มาลาเรีย บริการตรวจวัณโรค บริการอดบุหรี่ และการรักษาโรคเทาชาง [18-22] สวน สสส.ใช

ในเร่ืองการรณรงคเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ แตหากพิจารณาการนําแนวคิด

การตลาดเพื่อสังคมมาใชอยางเปนระบบและมีการบันทึกเผยแพรในรูปแบบงานวิชาการแลว กรมควบคุมโรคเปน

หนวยงานที่มีการดําเนินการอยางชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การนําการตลาดเพื่อสังคมมาใชในการ

สรางเสริมสุขภาพในประเทศไทยที่ผานมาเริ่มตนจากประเด็นปญหาที่หนวยงานของรัฐใหความสนใจและเปนการ

ดําเนินการในชุมชนที่เปนเขตรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ นอกจากนั้นพบวายังมีชองวางในเรื่องของการศึกษา

ประชากรกลุมเปาหมาย คือยังไมเนนการศึกษากลุมเปาหมายในเรื่องขอจํากัด หรืออุปสรรคของกลุมเปาหมายที่มีตอ

แรงจูงใจ โอกาส และความสามารถในการรับมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมไปสูการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมมากนัก ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มเติมองคความรูใหกับชองวางดังกลาว  

 

ศึกษาอะไร ศึกษาอยางไร และจะเกิดประโยชนอะไร? 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณในกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสราง ที่เกี่ยวของกับ

ปจจัยเส่ียงทางสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและชุมชนรวมถึงมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือใหได

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนามาตรการเหลานั้นและ/หรือสรางมาตรการใหมโดยใชแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม 

การศึกษานี้มิไดเปนการประเมินมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม 

 

 ในป พ.ศ. 2550  วิชัย โชควิวัฒน และคณะ ไดศึกษาเรื่องเศรษฐานะของประชากรตอการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและบุหรี่ซึ่งเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญ พบวาระดับการศึกษาแปรผกผันกับความชุกของการดื่ม

แอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ และความชุกของการดื่มแอลกอฮอลในคนจนมากกวาในคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา 

[23] นักวิจัยจึงสนใจ ตัวแทนประชากรที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่จํากัด ไดแก กลุมพนักงานโรงงานและ

คนงานกอสราง คนสองกลุมนี้ตองเผชิญความเสี่ยงทั้งจากการทํางาน สภาพความเปนอยูที่ไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจ

นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพตางๆ เชน การสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาคน

ทั่วไป [24] นอกจากนั้นพนักงานโรงงานและคนงานกอสรางสวนใหญอยูในวัยที่เปนกําลังสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ใน

ขณะเดียวกัน ลักษณะการทํางานของคนทั้งสองกลุมทําใหมีขอจํากัดในการสื่อสารสุขภาพ ดวยเหตุผลดังกลาว นักวิจัย

จึงใหความสนใจที่จะศึกษากลวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนกลุมนี้ 

 

 การศึกษานี้เริ่มจากการศึกษากลุมเปาหมายของการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก กลุมพนักงานโรงงานและ

คนงานกอสราง ในประเด็นวิถีชีวิตประจําวัน การทํางาน พฤติกรรมและปจจัยเส่ียง การรับส่ือ รวมถึงปจจัยแวดลอมใน

ชุมชนที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยใหคณะผูศึกษาชุมชนเขาไปใชชีวิตอยูในบริเวณชุมชนที่เลือกศึกษา ไดแก 

หมูบานเอื้ออาทร 1 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม และแคมปคนงานกอสรางของบริษัท อิตาเลียนไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือสังเกตสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และพูดคุยกับคนในชุมชนเปนระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นนักวิจัยพัฒนาแบบสอบถามเพื่อ

เก็บขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก (1) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยเส่ียงดานสุขภาพรวม 4 
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ประเด็น ท

ปจจัยแล

ชุมชนแล

ภาคผนว

กลุมเปาห

เกี่ยวของ

รายงาน แ

 
รูปที่ 1. 1

 

 

เพ่ือใหผูบ

ประชากร

ปรับเปล่ีย

ทํางานสร

สังคมและ

ประเมินม

 

 

ที่ไดจากการศึ

ะพฤติกรรมเสี

ละคนในชุมชน

วก) หลังจาก

หมายและคนใ

งกับปจจัยและ

และนําเสนอผล

 ขั้นตอนการเก็

ผลการศึกษาที

บริหารและนักวิ

รที่ศึกษา เขาใจ

ยนพฤติกรรมส

รางเสริมสุขภา

ะวัฒนธรรมขอ

มาตรการการสร

กษาชุมชน (2

ส่ียงทั้ง 4 ประ

นใหความสนใ

นั้น จึงนําขอ

ในชุมชนกลุมอื

ะพฤติกรรมเสี่ย

ลแกผูเชี่ยวชาญ

กบ็ขอมูลและข

ที่ไดจะเปนประ

วิชาการเขาใจบ

จขอจํากัดและ

สุขภาพ ซึ่งหา

าพมีประสิทธิภ

องกลุมคนที่เปน

รางเสริมสุขภา

) การรับขอมู

เด็น โดยเลือก

ใจ (รายละเอีย

มูลทั้งจากกา

อื่นๆ รวมกันอ

ยงทั้ง 4 ประเ

ญเพ่ือพิจารณา

อมูลที่ได 

ะโยชนตอการว

บริบททางสังค

ปจจัยสนับสนุ

กผูกําหนดนโ

ภาพมากขึ้น ร

นเปาหมาย น

พอื่นๆ ในอนา

 

มูลขาวสารและ

กศึกษาการรับ

ยดในบทที่ 2) 

รศึกษาชุมชน

อภิปรายขอคน

ด็น และในขั้น

และใหขอคิดเห

วางแผนและดํ

มเศรษฐกิจ แล

นนตอการรับมา

ยบายและผูปฏ

วมทั้งสามารถ

อกจากนั้นการ

าคต 

ะมาตรการทาง

รูขอมูลขาวสา

 และ (3) ขอมู

นและจากแบ

นพบและใหขอ

นสุดทายนักวิจั

ห็น (พิจารณารู

าเนินงานสงเส

ละมุมมองเรื่อง

าตรการที่เกี่ยว

ฏิบัติงานนํามา

ถปรับปรุงกิจก

รศึกษานี้องคค

กฎหมายที่เกี่ย

ารและมาตรกา

มูลทั่วไปของผู

บสอบถามไป

อเสนอแนะในก

จัยนําขอมูลทั้ง

รูปที่ 1.1)  

สริมสุขภาพโด

งสุขภาพและกา

วของกับการสร

าพิจารณาอยา

รรมตางๆ ให

ความรูที่ไดอาจ

ยวของกับการ

ารทางกฎหมา

ผูตอบแบบสอ

ปนําเสนอตอป

การสรางเสริม

หมดมาวิเครา

ยใชการตลาด

ารสรางเสริมสุข

รางเสริมสุขภา

างจริงจังก็ยอม

สอดคลองกับบ

จนําไปประยุกต

รจัดการกับ

ายที่พบใน

อบถาม (ดู

ประชากร

มสุขภาพที่

าะห เขียน

 

เพ่ือสังคม 

ขภาพของ

าพและการ

มทําใหการ

บริบททาง

ตใชในการ



 

 

บางปูซึ่งเ

ชุมชนจําน

รวมและไ

ขอมูลเพ่ิ

ขอคิดเหน็

พฤติกรร

ชุมชน  

 

1. เหตุท่ีเ

 

เหตุใดจึง

 

มีขนาดให

โดยรอบจึ

การศึกษ

โรงงานได

วิเคราะห

สุขภาพใน

 

พื้นท่ีน้ีมลี

 
ส่ิงอํานวย
และ รานค
ชุมชนที่เป
บริเวณนคิ
 

บทที่ 2 นําเสน

เปนชุมชนที่มีพ

นวน 10 คน ซึ่

ไมมีสวนรวม ร

มเติม และในข

นและขอเสนอแ

ม การจัดการก

เลือกชุมชน แ

งเลือกชุมชนเ

จังหวัดสมุทรป

หญ เปนที่ตั้งข

จึงมีผูที่ทํางาน

านี้  การเลือก

ดอยางใกลชิด

ความแตกตาง

นกลุมพนักงาน

ลักษณะอยาง

บานเอื้ออาทร
ยความสะดวกสํ
คาประเภทตาง
ปนบานจัดสรร
คมอุตสาหกรร

บทที่ 2 แน

นอผลการศึกษ

พนักงานโรงงา

งเขาไปอาศัยอ

รวมทั้งพูดคุยกั

ขั้นสุดทาย ได

แนะตอผลการศึ

กับปจจัยเส่ียง

และแนะนําชมุ

เอ้ืออาทร 1 นิ

ปราการ เปนที่

ของโรงงานอุตส

นในโรงงานมาพ

กชุมชนดังกลา

ด และเนื่องจาก

งของปจจัยที่สง

นโรงงานกับผูที่

งไร?  

ที่เปนสนามวิจั
สําหรับการดําร
งๆ เปนจํานวน
รประเภททาวเ
มฯ เปนพ้ืนทีชุ่

นะนําชุมชนบา

ษาชุมชนบานเอื

านอาศัยอยูเป

อยูในบริเวณใก

กับคนในชุมชน

ดจัดการสนทน

ศึกษา ซึ่งทั้งหม

 การรับรูตอป

มชน 

นิคมอุตสาหกร

ตั้งของโรงงาน

สาหกรรมมาก

พักอาศัยเปนจํ

าวทําใหนักวิจั

กชุมชนนี้ยังมี

งผลตอพฤติกร

ที่ประกอบอาชีพ

จัยครั้งนี้ ตั้งอยู
รงชีวิตประจําวั
นมาก  เพราะน
เฮาสอีก 3 ห
ชมุชนที่มีผูอยูอ

ศึก

ชั้น

ห

านเอื้ออาทร 

อื้ออาทร อ. เมื

นจํานวนมาก 

กลเคียงเปนเวล

น หลังจากนั้นจึ

นากลุมเพ่ือนํา

มดนี้ชวยใหนัก

ญหาและมาตร

รรมบางปู เปน

นอุตสาหกรรมจ

กกวา 300 โร

จํานวนมาก รว

ัยมีโอกาสที่จะ

ประชากรที่ปร

รรมสุขภาพ ซึ่

พอื่นได 

ใกลกับเขตนิค
ัน อาทิ  ตลาด
นอกจากบานเอื
มูบาน รวมทั้ง
อาศัยอยางหนา

 รูปที่ 2

กษา ประกอบด

ั้น ในหนึ่งอาคา

องโถง หองนอ

นิคมอุตสาหก

อง สมุทรปราก

 ภารกิจศึกษา

ลา 2 เดือนและ

จึงนําขอมูลไปใ

าเสนอผลใหกับ

กวิจัยเขาใจเรื่อง

รการสรางเสริ

นพื้นท่ีในการ

จํานวนมาก โด

รงงาน และมีพ

วมทั้งชุมชน “บ

ะสังเกตเพื่อทํา

ระกอบอาชีพอื

งรวมถึงการรับ

คมอุตสาหกรรม
ดสดนิคมบางปู,
อื้ออาทรที่มีอยู
หอพักและบาน
าแนน  

2. 1 ชุมชนบาน

ดวยอาคารทั้งห

ารมีทั้งหมด 45

อน และหองน้ํา

กรรมบางปู 

การ ซึ่งตั้งอยูใ

ชุมชนนั้นดําเน

เก็บขอมูลโดย

ใชในการพัฒน

ับคนในชุมชน

งราวตางๆ รวม

มสุขภาพ และ

รศึกษา? 

ดยเฉพาะ “นิคม

พนักงานมากก

บานเอื้ออาทร”

าความเขาใจก

อื่นๆ อาศัยอยู

บขอมูลขาวสา

มฯ รายลอมไป
, ศูนยอาหาร, 
ยูถึง 3 แหงใน
นเชาในบริเวณ

นเอื้ออาทร สมุ

หมด 85 หลัง แ

5 หองชุด แตล

อยางละ 1 หอ

ใกลกับนิคมอุต

นินการโดยคณ

การสังเกตทั้งแ

นาแบบสอบถา

นไดทราบและร

มทั้งปจจัยที่เกี่

ะมุมมองอื่นๆ 

 

มอุตสาหกรรม

วา 60,000 ค

” ซึ่งเปนพ้ืน

กับวิถีชีวิตของ

ดวย จึงชวยใ

รเกี่ยวกับการ

ปดวยสาธารณูป
รานสะดวกซื้อ
นบริเวณนิคมฯ
ณใกลเคียง จึ

มทุรปราการ 1 

แตละหลังเปนอ

ะหองชุดประก

ง โดยผูอยูอาศั

19 

ตสาหกรรม

ณะผูศึกษา

แบบมีสวน

ามเพ่ือเก็บ

รวมกันให

ยวของกับ

ของคนใน

บางปู” ซึ่ง

คน ชุมชน

นที่หนึ่งใน

งพนักงาน

หสามารถ

สรางเสริม

ปโภค และ 
อ, ธนาคาร 
 แลว ยังมี
จึงนับไดวา

 พ้ืนที่

อาคาร  5 

อบดวย

ศัยสวน
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ใหญจะเลือกอยูที่ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ของอาคารและบริเวณอาคารดานหนาของหมูบาน เพราะสะดวกในการเดิน

ทางเขาออก  

  

ชุมชนบานเอื้ออาทรแหงนี้เปดใหเขามาพักอาศัยไดประมาณ 3 ป (ต้ังแตป พ.ศ.2549) ในขณะนี้มีผูพักอาศัย

ไมเต็มพ้ืนที่ และยังคงเปดใหผูตองการพักอาศัยเขามาซื้ออยางตอเนื่อง การเคหะแหงชาติมีหนาที่ดูแลเรื่อง

สาธารณูปโภค และความเปนอยู โดยมอบอํานาจในการบริหารจัดการใหกับสหกรณบริการชุมชน ซึ่งมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการสหกรณเขามากํากับดูแล ทั้งนี้การเคหะแหงชาติจะเปนผูออกกฎระเบียบตางๆ สําหรับผูพักอาศัย แต

ดวยลักษณะความเปนอยูแบบถอยทีถอยอาศัย กฎระเบียบบางประการจึงไดรับการผอนปรน อาทิ เรื่องการตั้งรานคา

ภายในที่พักอาศัย  ซึ่งเปนขอหามของการเคหะแหงชาติ  โดยรานคาที่เปดใหบริการภายในชุมชน มีต้ังแตรานขายของ

ชํา  รานอาหารตามสั่ง  รานเสริมสวย  รานรับซอมเส้ือผา  เปนตน  ซึ่งมักจะเปดใหบริการบริเวณชั้น 1 ของแตละ

อาคาร และเปดภายในหองพักของตนเอง นอกจากนั้นยังมีรานคาประเภทรถพวงขาง ซึ่งจะขายสินคาประเภทเครื่องดื่ม

ทั้งแบบมีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอล อาหารปงยาง ประเภทลูกชิ้น ไสกรอก ขาวโพด เปนตน   

 

ผูพักอาศัยในหมูบานเอื้ออาทร 

หมูบานเอื้ออาทรมีผูพักอาศัยจํานวน 2,230 คน (1,277 ครัวเรือน) เนื่องจากบานเอื้ออาทรอยูใกลกับเขตนิคม

อุตสาหกรรมฯ ผูที่อยูอาศัยในชุมชนแหงนี้สวนมากจึงเปนผูที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งยืนยันไดจากการ

สัมภาษณผูพักอาศัยในชุมชนและสอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามซึ่งพบวา ประมาณครึ่งหนึ่ง

ของผูมาตอบแบบสอบถามเปนกลุมพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม   นอกจากนั้นยังมีกลุมผูพักอาศัยที่ประกอบอาชีพ

อ่ืนๆ ไดแก  อาชีพคาขาย  ขับรถรับจาง  เก็บของเกาขาย   แมบาน  รวมถึงนักเรียน นักศึกษา  เปนตน และจากการ

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม พบวารอยละ 66 ทํางานนอกชวงเวลา 7 โมงเชาถึง 6 โมงเย็น และกวาครึ่งของผูพัก

อาศัยในหมูบานมีรายไดอยูในชวง 10,000-20,000 บาท และหนึ่งในหาของผูตอบแบบสอบถามมีรายไดนอยกวา 

10,000 บาท 

 

การใชเวลาวางของคนในชุมชน 

ในชวงเย็นถึงค่ํา  ภาพที่พบเห็นคือ การออกมาใชพ้ืนที่ลานกีฬา สนามเด็กเลน และ พ้ืนที่สวนกลางระหวาง

อาคารในการออกกําลังกาย เลนกีฬา  และ พบปะพูดคุยกันของชาวชุมชน แตโดยมากจะเปนกลุมแมบาน
3
 และผู

ประกอบอาชีพคาขาย รับจาง ซึ่งพาบุตรมาเลนในบริเวณนั้น  แตสําหรับคนหนุมสาว โดยเฉพาะกลุมพนักงานโรงงาน  

จะพบเห็นการทํากิจกรรมในพื้นที่ลานกีฬาคอนขางนอย  เนื่องจากกลุมพนักงานโรงงานโดยมากจะทํางานเปนกะ ทั้ง

กะเชา และ กะดึก ต้ังแตวันจันทร – เสาร มีเพียงวันอาทิตยวันเดียวเทานั้นเปนวันของการหยุดพักผอนในแตละสัปดาห 

ดังนั้นเวลาวางของกลุมนี้จึงหมดไปกับการนอนหลับพักผอนหลังจากสิ้นสุดเวลาทํางาน 

  

                                                
3 หมายถึงผูที่ทํางานบานที่บานตนเอง ไมไดประกอบอาชีพอื่น  



 

ตัวอยางเ

 

หนวยงาน

คณะกรรม

ไมไดรับค

เล้ียงอาห

จะไดพัก 

 

บุคคล ห

 

คณะกรร

อาสาสมคั

 

รูปที่ 2. 2

 

คณะกรร

บทบาท ห

แกไขปญ

เวลาการทํางา

กะเชา ตั้งแตเว

กะดึก ตั้งแตเว

พัก 20 นาที พ

 

ดวยขอจํากัดท

นภายนอกจะเข

มการชุมชน พ

ความสนใจจาก

าร  แจกของ ห

และใชเวลาทาํ

หนวยงาน และ

หนวยงานแล

มการชุมชน ส

ครสาธารณสุขช

2 หนวยงาน/ อ

รมการชุมชน 

หนาที่ และคว

หาตางๆ ที่เกดิ

านของโรงงาน

วลา 07.20 – 1

วลา 20.00 – 0

พักทานขาว 40

ทางดานเวลาข

ขามาจัดกิจกรร

บวา  แมวาจะม

กกลุมพนักงาน

หรือมีคาตอบแ

ากิจกรรมสวนตั

ะ องคกรท่ีเกีย่

ะองคกรระดับ

สหกรณบริการ

ชุมชน (อสม.) ซ

งคกรระดับทอ

 ไดรับการเลือ

ามรับผิดชอบ

ดขึ้นในชุมชน เ

นเดลตาอิเลก็

16.40 น.  ชวง

04.40 น. ชวงเว

0 นาที 

องกลุมพนักงา

รมภายในชุมช

มีการจัดกิจกรร

นโรงงงานอุตสา

แทนจึงไดรับคว

ตวั    

ยวของ 

บทองถ่ินที่เกี่ย

รชุมชนและกา

ซึ่งมีหนาที่และ

งถ่ิน 

กตั้งจากผูพัก

ตามที่ทางเทศ

เสนอแผนงานแ

กทรอนิกส 

เวลาโอทีตั้งแต

วลาโอทีตั้งแต 

านโรงงาน  หา

ชน  จึงควรเลือ

รมเพ่ือใหความ

าหกรรมเทาที่

วามสนใจ เพรา

วของกับวิถีชี

ารเคหะแหงชา

ะบทบาทตอคน

อาศัยในชุมชน

ศบาลไดกําหน

และโครงการ เ

ต 16.40 -19.40

04.40 - 07.20

ากทางคณะกร

กวันอาทิตยเป

มรู  เชน ดานสุ

ควร  นอกจาก

าะวันอาทิตยถื

วิตของคนในช

าติ เทศบาลตํ

นในชนุมชนที่แ

นบานเอื้ออาทร

ดไว คือ เปนผู

พ่ือขอความรว

0 น. 

0 น. 

รรมการชุมชน 

ปนวันจัดกิจกรร

สุขภาพ  หรือ ส

กกิจกรรมนั้นๆ

ถือเปนวันเดียว

ชุมชน มีทั้งหม

าบลแพรกษา

ตกตางกัน    

รจะปฏิบัติหนา

ผูนําและแกนก

วมมือจากหนวย

 การเคหะแหง

รม  แตจากกา

สงเสริมอาชีพ  

ๆ จะมีแรงจูงใจ

วที่กลุมคนทํางา

มด 5 หนวยห

 สถานีอนามัย

 

าที่คราวละ 2 

กลางในการพัฒ

ยงานราชการแ

21 

งชาติ หรือ 

รสอบถาม

 ฯลฯ กลับ

จ เชน การ

านโรงงาน

หลัก ไดแก 

ยแพรกษา 

ป โดยมี

ฒนาชุมชน 

และเอกชน 
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สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกและรวมใจกันพัฒนาชุมชน สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และ

สรางความสามัคคีในชุมชน และดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

สหกรณบริการชุมชน และการเคหะแหงชาติ มีบทบาทในการบริหารจัดการรายรับ-รายจายและระบบสาธารณูปโภค

ในชุมชน เชน เรื่องไฟฟา  น้ําประปา ขยะ และ ระบบความปลอดภัย  ภายในชุมชน โดยมีคณะกรรมการสหกรณ ซึ่ง

ไดรับการเลือกตั้งจากผูพักอาศัยในชุมชน ทําหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ นอกจากนั้นยังมีหนาที่

ออกกฎระเบียบตางๆสําหรับผูพักอาศัย และ ดูแลผูพักอาศัยใหปฎิบัติตามกฏระเบียบ  โดยจะตรวจดูความเรียบรอย

ของที่พักอาศัยเปนระยะ  สําหรับกรณีการเปดรานคาในหองพักอาศัย  ซึ่งเปนขอหามของการเคหะแหงชาติ  นั้น หาก

ผูขายทราบวาจะมีเจาหนาที่มาตรวจ จะใชวิธีการเก็บโตะ เกาอี้ที่วางอยูนอกหอง หรือ ปดบริการชั่วคราว 

เทศบาลตําบลแพรกษา บานเอ้ืออาทรตั้งอยูในเขตของเทศบาลตําบลแพรกษา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 

เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล คือ  

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

7. หนาที่อ่ืนๆ ซึ่งมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

         ดังนั้นในระดับชุมชน เทศบาลจึงมีบทบาทในดานของการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การ

ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนและอสม. รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณในดานสุขภาพ  โดยเฉพาะกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการกําหนดโครงการและการนํานโยบายไปปฎิบัติ 

สถานีอนามัยแพรกษา  สําหรับกลุมพนักงานโรงงาน สถานีอนามัยอาจไมใชสถานพยาบาลหลักที่ไปใชบริการ

รักษาพยาบาล เนื่องจากใชสิทธิประกันสังคม และมักจะเลือกใชสิทธิจากโรงพยาบาล  แตบทบาทของสถานีอนามัย

เกี่ยวของ กับ ชุมชนบานเอื้ออาทรในแงของการใหคําปรึกษา งานสงเสริม และปองกัน  โดยผานอสม.ในชุมชน เชน 

การแจกทรายอะเบทสําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลาย   และการอบรมอสม.ในเรื่องสุขภาพอนามัยตางๆ เพ่ือนําความรูไป

เผยแพรในชุมชน เปนตน 

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) บทบาทของอสม.ในชุมชน คือ การนําความรูและคําแนะนําดานสาธารณสุขที่

ไดรับจากการอบรม และ ถายทอดจากสถานีอนามัยมาถายทอดสูชุมชน  รวมถึงการประสานความรวมมือระหวาง 

สถานีอนามัย เทศบาล และ ชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมดานสุขภาพในชุมชน  นอกจากนั้น อสม.ยังมีบทบาทในการ

สํารวจปญหาสุขภาพ  เย่ียมเยียนผูปวย และ ใหคําแนะนําในเบื้องตน เชน การเยี่ยมผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน และ

ผูสูงอายุ เปนตน   ในบานเอื้ออาทรมีอสม.ประมาณ 20 คน ซึ่งแตละคนจะรับผิดชอบในการดูแลและเยี่ยมเยียนผูพัก

อาศัยในชุมชนประมาณ 4 – 5 อาคาร ตอคน 

 

 ทั้งนี้แตละหนวยงานตางก็มีวิสัยทัศนและพันธกิจของตนเอง หนวยงานที่มีแนวโนมจะรับฟงความตองการจาก

ประชาชนมากที่สุดนาจะเปนคณะกรรมการชุมชน ซึ่งปจจุบันยังไมพบประเด็นเรื่องสุขภาพมากนัก สวนเทศบาลก็
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ตัดสินเลือกงานดานการสงเสริมสุขภาพเอง โดยไมไดสํารวจจากความคิดเห็นของประชากรมากอน งานสวนใหญจะทํา

ลอไปกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะไมตรงกับปญหาที่ประชาชนในพื้นที่นั้นตองการใหมีการแกไข 

เชนเดียวกับสถานีอนามัยซึ่งถูกควบคุมแผนการดําเนินงานโดยสวนกลาง ดังนั้นจึงไมสามารถดําเนินกิจกรรมที่เปน

ความตองการของชุมชนได  

 

แหลงจับจายใชสอยในชีวิตประจําของชาวชุมชนเอื้ออาทร 

 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู อาจกลาวไดวาเปนสถานที่หลักในการจับจายซื้อสินคาจําเปนในชีวิตประจําวัน

ของชาวชุมชนบานเอ้ืออาทร  เนื่องจากอยูใกลกับบริเวณที่ต้ังบานเอ้ืออาทร และตลาดแหงนี้มีสินคาตั้งแตอาหารสด 

อาหารสําเร็จรูป  รานคาสง  ศูนยอาหาร และรานคาหลากหลายประเภทในบริเวณตลาด   นอกจากนั้นยังเปนทางผาน 

ซึ่งตั้งอยูใกลกับบริเวณเขตนิคมฯ จึงมีพนักกงานโรงงานที่อาศัยอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม มาจับจายซื้อสินคา

ระหวางรอรถรับสงของโรงงาน บริเวณตลาดนิคมฯ ยังเปนที่ต้ังของรานสะดวกซื้อ 2 แหง ไดแก เทสโก โลตัส เอกซ

เพรส (Tesco Lotus Express) และ เซเวน อีเลฟเวน (7-Eleven) ซึ่งเปนรานที่มีผูมาใชบริการคอนขางมาก 

 

รูปที่ 2. 3 ตลาดสดนิคมบางปู และ เทสโก โลตัส เอกซเพรส แหลงซื้อสินคาของผูพักอาศัยในชุมชนบานเอื้ออาทร และ

บริเวณใกลเคียง 

  
 

สําหรับพนักงานโรงงานจะมาจับจายซื้อสินคาในชวงเวลา 06.00-07.30น. และสินคาที่ขายดีในชวงเชาก็คือ

อาหารสําเร็จรูปประเภทกับขาวซึ่งราคาประมาณถุงละ 10-20 บาท หรือขาวราดแกงราคาจานละ 15-25 บาท สวนกลุม

แมบานจะมาซื้อของประมาณแปดโมงเชา สวนใหญจะซื้อทั้งอาหารสดและอาหารสําเร็จ ชวงที่ตลาดตอนเชาคึกคักมาก

ที่สุดคือเจ็ดโมงเชา สําหรับตลาดตอนเย็นนั้นเปดขายทุกวันตั้งแตเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุม ซึ่งชวงเวลาที่

พนักงานโรงงานมาจับจายซื้อสินคามากที่สุดคือหลังจากเลิกงานในชวงเวลา 17.00-19.00 น. 
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ปญหาและปจจัยเสี่ยงที่พบในชุมชน 

 จากการศึกษาชุมชนโดยการสังเกตและสัมภาษณ โดยผูศึกษาชุมชนทั้ง 10 คน ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกขอมูลใน

มุมมองของตนวาแตละวันพบพฤติกรรมหรือปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอะไร ที่ไหน และใครเปนคนที่เกี่ยวของกับปจจัย

เส่ียงดังกลาว (พิจารณาแบบบันทกึปจจัยเส่ียงในภาคผนวก) พบวาพฤติกรรมหรือปจจัยเส่ียงหลักที่พบมีหลายประเภท 

เชน ส่ิงแวดลอมทั้งภายในชุมชนและบริเวณโรงงาน สุขลักษณะที่เกี่ยวของกับการบริโภคและประกอบอาหาร การ

ทํางานหนักจนสงผลตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัยบนทองถนน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ 

เปนตน  

  

ตารางที่ 2. 1 ปญหาและปจจัยเส่ียงที่พบในชุมชน 

ลักษณะปญหา/ปจจัยเสี่ยง ตัวอยาง กลุมเสี่ยง วิธีการเก็บขอมูล 

1. ส่ิงแวดลอมทั้งภายในชุมชน
และบริเวณโรงงาน 

 มีนํ้าทวมขังบริเวณสนามเด็กเลน 
 มีบริเวณที่รกรางระหวางทางจาก
โรงงานมาที่บานพัก 

ทุกกลุม แตอาจเกิด
งายกับกลุมผูหญิง
และ เด็ก 

การสังเกต และการ
สัมภาษณ 

2. ปญหายุง  มีนํ้าทวมขังใตอาคารที่พักอาศัย 
 มีแหลงเพาะพันธุยงุใกลชุมชน 

ทุกกลุม การสังเกต และการ
สัมภาษณ 

3. สุขลักษณะที่เกี่ยวของกับการ
บริโภค และประกอบอาหาร 

 การใชภาชนะรวมกัน  
 การบริโภคอาหารรสจัด และ อาหาร
ปงยาง  

 การประกอบอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ 

ทุกกลุม การสังเกต 

4. การทํางานหนักจนสงผลตอ
สุขภาพรางกาย 

 อาชีพคาขายที่ไมมีเวลาพักผอนอยาง
เพียงพอ 

 อาชีพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
บางครั้งรับทํางานตลอด 24 ชั่วโมง 

กลุมวัยแรงงาน ก า ร สั ง เ ก ต  แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ 

5. ความปลอดภัยบนทองถนน  ไมสวมหมวกกันนอค  
 ไมขามถนนตรงทางมาลาย 

 การสังเกต 

6. การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี 

 ทุกเย็นหลังเลิกงานพบวามีการตั้งวง
ดื่มสังสรรคและสูบบุหร่ี 

 มีคนดื่มตอนเชา เพราะกลับจาก
ทํางานกะดึก 

 การดื่มระหวางเลนกีฬา 
 เด็กสูบบุหร่ี 

ทุกกลุม แตกลุม
ผูชาย วัย 30-40 ป
เปนกลุมหลัก 

ก า ร สั ง เ ก ต  แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ 

 

เมื่อเก็บขอมูลจากการสังเกตขางตนแลวคณะผูวิจัยจึงไดเลือกปจจัยเส่ียงที่พบมากที่สุด 4 เรื่อง ไดแก 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ อาหาร และไขเลือดออก เนื่องจากเปนส่ิงที่ผูเก็บขอมูลและประชาชนในพื้นที่เห็นวาเปน

ปญหามาก สําหรับประเด็นเรื่องบุหรี่และสุรานั้น จากการสังเกตของผูศึกษาชุมชนพบการบริโภคบุหรี่และสุราของคนใน

ชุมชนเปนจํานวนมาก รวมท้ังจากการสอบถามรานคาภายในชุมชนก็พบวาทั้งบุหรี่และสุราเปนสินคาที่ขายดีเปนอันดับ

ตน สวนเรื่องอาหารนั้นจากการสังเกตพบพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางไมถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ประกอบอาหารของรานคาบริเวณหมูบาน เปนตน สวนปญหายุงลายเปนขอมูลจากการสังเกตของผูเก็บขอมูล รวมท้ัง

จากการสัมภาษณประชาชนที่อาศัยในหมูบานเอื้ออาทรก็ไดรับการยืนยันวาเปนปญหาที่มีความสําคัญและกระทบตอ



 

ความเปน

รายละเอีย

2. เคร่ือง

 

 

กวา 20 ป

อายุต่ํากว

แสดงใหเ

กลุมพนัก

แตกตางก

(พิจารณา

ขามกับกล

 

รูปที่ 2. 4

 

ตารางที่ 2

ไมดื่
ดื่มบ
ดื่มอ
ดื่มอ
เคยดื

นอยูของพวกเข

ยดในสวนตอไป

 

งดื่มแอลกอฮอ

แอลกอฮอลมขี

ปซึ่งเปนอายุขั้น

วา 20 ปดื่มเครื

ห็นวารานคามี

กงานโรงงานกั

กัน มีเพียงระ

าปริมาณแอลก

ลุมที่อายุมากก

4 ระดับการดื่มเ

2. 2 กลุมผูบริโ

กลุมผูบ

ม (abstainer) 
บาง (responsible
อยางอันตราย (ha
อยางอันตรายมาก
ดื่ม (former) 

ขา เมื่อคัดเลือ

ป 

อล  

ขนาดปญหาทีค่

นต่ําที่กฎหมาย

รื่องดื่มแอลกอ

มีการขายเครื่อ

กับคนในชุมชน

ดับการดื่มขอ

กอฮอลตามตาร

กวา 20 ป (จําน

เปรียบเทียบภา

โภคแอลกอฮอล

ริโภคแอลกอฮอ
 

e) 
armful) 
ก (hazardous) 

กปจจัยเส่ียงทั้

คอนขางใหญ ส

ยอนุญาตใหซื้อ

อฮอล นอกจาก

องดื่มแอลกอฮ

นเอื้ออาทรที่ปร

งผูมีอายุต่ํากว

รางที่ 3.1) ถึงร

นวน 738 คน) 

ายในสองกลุมอ

ลจําแนกตามป

อล 

ทั้ง 4 ขางตนแล

สงผลกระทบตอ

อเครื่องดื่มแอล

กนั้นขอมูลจาก

อลใหกับเด็กเล็

ระกอบอาชีพอื

วา 20 ป (จําน

รอยละ 15 ซึ่งจํ

ขึ้นไปที่สวนให

อายุ  

ปริมาณแอลกอฮ

ปริมาณ

ช

> 0 แ
> 40 แ

>

ลว จึงมุงเก็บข

อคนหลายกลุม

ลกอฮอลได จา

กการสอบถามแ

ล็กที่มาซื้อไปใ

อื่นพบวามีจําน

นวน 61 คน) 

จํานวนคนที่ดื่ม

หญจะดื่มบาง แ

ฮอลที่บริโภคต

ณแอลกอฮอล (e

ชาย 

0 
และ < 40 
และ  < 60 
> 60 

หยุดดื่มแลว

อมูลตามประเ

มในชุมชนโดยเ

กการสํารวจพบ

และสัมภาษณข

ใหผูปกครองอี

นวนคนที่ดื่ม ร

เทานั้นที่มีกา

มแบบนี้มีมากก

และตามมาดวย

ตอวัน 

thanol) ท่ีบริโภ

> 
> 2

 นานกวา 12 เดอื

ด็นเฉพาะทั้ง 4

เฉพาะเยาวชน

บวารอยละ 40

ขณะเก็บขอมูล

กดวย หากเป ี

รวมถึงระดับกา

รดื่มอยางอัน

กวากลุมที่ดื่มบ

ยดื่มอยางอันตร

คตอวัน (กรัม) 

หญิง 

0 
 0 และ < 20 
20 และ  < 40 

> 40 
อน 

25 

4 ซึ่งไดให

ที่มีอายุต่ํา

0 ของผูที่มี

ลชุมชนยัง

รียบเทียบ

ารดื่มที่ไม

ตรายมาก 

าง ซึ่งตรง

รายมาก 
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พฤติกรรมการด่ืม 

จากการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม พบวาคนในหมูบานเอื้ออาทรฯ มีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอยูเสมอ ต้ังแตเปนประจําทุกวันไปจนถึงชวงเทศกาล วันหยุดเสาร-อาทิตย และในชวงวันที่เงินเดือนออก 

ในกลุมคนที่ดื่มเปนประจํานี้ คนที่ดื่มเดี่ยวมักเปนพนักงานที่ตองเขากะมีเวลาทํางานที่ไมปกติ และตองนอนในชวง

กลางวัน ซึ่งคนกลุมนี้เชื่อวาการดื่มเหลากอนนอนจะชวยใหสามารถนอนหลับไดอยางสนิทและเพียงพอในแตละวัน 

แอลกอฮอลที่นิยมดื่มคือ สุราขาว เบียร และยาดอง (บางคนดื่มยาดองเพราะเชื่อวามีสรรพคุณของตัวยา ชวยลดอาการ

ปวดเมื่อยได) การดื่มอีกกลุมหนึ่งเกิดขึ้นในหมูเพ่ือนหรือเครือญาติ ในกลุมหลังนี้พบวัยรุนอายุไมถึง 20 ปรวมอยูดวย 

และเหตุผลของการดื่มในกลุมนี้คือเพ่ือสังสรรคกันในหมูเพ่ือน แอลกอฮอลที่นิยมดื่มคือ สุราสีและเบียร การเลือก

แอลกอฮอลดื่มแตละครั้งจะขึ้นอยูกับจํานวนงบประมาณและจํานวนคนที่รวมดื่ม โดยเนนวาตองดื่มจนมีอาการมึนเมา 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพบวาผูมีอายุระหวาง 20-30 ปดื่มอยางอันตรายมากคิดเปนรอยละ 11 ของผูดื่ม

ทั้งหมด  

 

 การดื่มในหมูเครือญาติซึ่งมีลูกหรือหลานที่อายุไมถึง 20 ปมารวมวงสุราดวย ผูใหญในวงกลับมีความเห็นวา 

“เด็กเหลานี้สามารถทํางานและหาเงินดวยตนเองไดแลวจึงมีสิทธิที่จะดื่ม ตรงน้ีตนเองไมคิดที่จะหามปรามเพราะตนเอง

ก็ยังไมสามารถหยุดดื่มสุราได ทําไดเพียงชวยดูแลไมใหเด็กเหลานี้ทะเลาะวิวาทกัน” –ชาวชุมชนเอื้ออาทร 

 

“ในงานรื่นเริง งานกีฬา หรือกิจกรรมตางๆ ในชุมชนนั้น ถาไมมีเหลาก็คงไมมีคนมา...ไมรูจะมาทําไม”–ชาว

ชุมชนเอื้ออาทร 

 

อีกกลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลที่นาสนใจคือกลุมผูเลนกีฬา โดยในหมูบานเอื้ออาทรจะพบทั้งหมด 2 

กลุม กลุมแรกคือผูเลนฟุตบอล เปนกลุมวัยรุนอายุต้ังแต 20-30 ป ทั้งที่อาศัยอยูในหมูบานเอื้ออาทรและที่อยูนอก

หมูบาน กลุมนี้จะมีการดื่มระหวางการเลนกีฬาโดยใหเหตุผลวาดื่มเพ่ือดับกระหาย และด่ืมสังสรรคหลังจากการเลน

กีฬาโดยสามารถเห็นไดทุกวันที่สนามฟุตบอลในหมูบาน ซึ่งบางครั้งอาจมีการเดิมพันระหวางการแขงขัน โดยผูแพ

จะตองเปนผูจายคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในครั้งน้ัน แอลกอฮอลที่นิยมดื่มในกลุมนี้คือ เบียร กลุมที่สอง ไดแก ผูเลน

ตะกรอ เปนกลุมของพนักงานโรงงานที่อาศัยในหมูบานเอื้ออาทร ซึ่งจะดื่มแอลกอฮอลหลังจากที่เกมการแขงขันจบลง 

โดยในกลุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคการเลนตะกรอ และใหเหตุผลในการดื่มวาทําใหเพ่ิมอรรถรสในการพูดคุยและ

สามารถนั่งคุยกันไดนานขึ้นกอนที่ตางฝายจะแยกยายกันกลับบาน แอลกอฮอลที่นิยมดื่มในกลุมนี้คือ เบียร และบางวัน

อาจมีการชวนกันไปดื่มยาดองเพื่อจีบสาวรานขายยาดองบริเวณหนาหมูบานเอื้ออาทร  

 

แหลงขายแอลกอฮอลในพื้นท่ี 

 จากแบบสอบถามพบวาใน 12 เดือนที่ผานมา (มกราคม - ธันวาคม 2552) คนในหมูบานเอื้ออาทรมีการดื่ม

แอลกอฮอลถึงรอยละ 55 และเมื่อนําปริมาณและชนิดแอลกอฮอลที่ดื่ม มาคํานวณหาปริมาณแอลกอฮอลที่ไดรับ พบวา 

128 จากคนดื่มทั้งหมด 440 คนจัดอยูในกลุมดื่มแบบอันตรายมาก นอกจากนั้นยังพบวารอยละ 43.8 ซื้อแอลกอฮอล
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จากรานขายของชําในบริเวณหมูบานเอื้ออาทร สาเหตุหนึ่งที่คนในหมูบานเอื้ออาทรมีพฤติกรรมการดื่มที่มาก มาจาก

ความสามารถในการเขาถึงการซื้อไดงาย จากการสังเกตบริเวณโดยรอบหมูบานพบวามีรานจําหนายแอลกอฮอลเปน

จํานวนมาก ทั้งรานคาราโอเกะ รานเหลาปน รานยาดอง รวมถึงรานสะดวกซื้อและรานขายสง อยางไรก็ตามรานคา

เหลานี้ตองจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามเวลาที่กฎหมายกําหนด เพราะมักถูกตรวจจากเจาหนาที่ตํารวจอยูเสมอ 

นอกจากนี้ภายในหมูบานยังมีรานคาที่เปดภายในหองพักอยูประมาณสิบราน ซึ่งทุกรานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาย 

และไมไดรับการตรวจจากเจาหนาที่ในเรื่องเวลาจําหนายแอลกอฮอลและ/หรืออายุของผูที่มาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ทําใหการซื้อแอลกอฮอลของคนที่นี่กระทําไดงาย  ทั้งนี้ตามกฎระเบียบของการเคหะแหงชาติไดหามทําการคาหรือ

ธุรกิจสวนตัวในหองชุดโดยเด็ดขาด แตลักษณะของหมูบานที่เปนอาคารตั้งอยูติดกันและการเปดรานคาไดกระทํา

ภายในหองพัก ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะตรวจพบ 

 

นอกจากบริเวณโดยรอบและภายในหมูบานเอื้ออาทรจะมีรานคาจําหนายแอลกอฮอลจํานวนมากแลว การ

สงเสริมการขายของรานคายังชวยทําใหคนในชุมชนเขาถึงแอลกอฮอลไดงายมากขึ้น เชน รานเหลาปนมีโปรโมชั่นซื้อ

เหลาขวดใหญแถมฟรีมิกซเซอรทั้งคืน รานขายสงมีบริการสงฟรีหากสั่งซื้อสินคาตามที่ทางรานกําหนด สวนรานคา

ภายในหมูบานมีการสงเสริมการขายคือ เมื่อซื้อสินคาแลวสามารถเชื่อไวกอนได และนํามาจายเมื่อเงินเดือนออก (แต

ทางรานอาจบวกราคาเพิ่ม 1-2 บาท) การแบงขายสุราขาวและยาดองเปนเปก (เปกละ 10 บาท) กั๊ก (กั๊กละ 25 บาท) 

ทําใหซื้อไดในราคาถูกลง การที่รานคาเปดใกลที่พักทําใหเกิดความสะดวกในการซื้อสินคาแมรานคาหรือรานสะดวกซื้อ

ภายนอกปดแลวก็ยังสามารถขอซื้อได และสามารถซื้อไดตลอดเวลาเนื่องจากไมจํากัดเวลาขาย รวมทั้งบางรานมี

บริการสงถึงหองดวย  

 

กรณีตัวอยางการสงเสริมการขายในชุมชน  

รถพวงเรขายของในบริเวณหมูบานเอื้ออาทร  โดยสินคาที่ขายเปนพวกลูกชิ้นและไสกรอกนึ่ง น้ําเปลา 

น้ําอัดลม และเบียรลีโอ โดยมีกลุมผูเลนกีฬาเปนลูกคาที่สําคัญ หากกลุมดังกลาวตองการซื้อสินคาแตไมไดพกเงินติดตัว

มาก็สามารถนําเงินมาจายในภายหลังได ปริมาณการขายเบียรตอวันของรถพวงนี้อยูที่ 1-2 ลัง จากการสอบถามพบวา

การขายในลักษณะนี้ไดเคยถูกตักเตือนจากคณะกรรมการชุมชนไปแลว (เนื่องจากการเคหะฯไมอนุญาตใหมีรถพวงมา

ขายของ) แตผูขายมีความคิดวาตนไมไดสรางความเดือนรอนในแงทําความสกปรกใหกับบริเวณที่ขาย อีกทั้งมีการขาย

ที่เปนเวลาและอยูดานในไมนาจะเปนจุดสังเกต าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรถพวงนี้มีผลตอการดื่มของนักกีฬา

คือ หากวันที่ไมมีรถพวงมาขายผูเลนกีฬาที่ตองการดื่มจะตองเดินไปซื้อเองที่รานคาตามตึก บางครั้งอาจจะไมดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเลยเพราะขี้เกียจเดินไป 

 

มาตรการที่พบในชุมชน 

มาตรการควบคุมในระดับกฎหมาย เชน การกําหนดเวลาขายระหวางเวลา 11.00-14.00 และ 17.00-24.00 น. 

หรือ การหามขายใหผูมีอายุตํ่ากวา 20 ป พบวาสามารถใชไดผลกับรานคาที่มีขนาดใหญ และมีการควบคุมอยาง

เขมงวด เชน รานเซเวน อีเลฟเวน หรือ เทสโก โลตัสเอกซเพรส ที่ต้ังอยูบริเวณตลาดหนาหมูบานเทานั้น คือซึ่งรานคา

เหลานี้จะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงครัดทั้งการจํากัดอายุของผูที่มาซื้อและการกําหนดชวงเวลาขาย
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ได แตสําหรับรานคาภายในหมูบานนั้นยากตอการควบคุมเพราะรานคาตั้งอยูภายในที่พักอาศัยจึงไมมีผูไปตรวจสอบ

ดูแลอยางจริงจัง ที่ผานมามีเจาหนาที่ของการเคหะฯ มาสุมตรวจการทําการคาเนื่องจากไมอนุญาตใหคาขายภายใน

อาคาร แตไมไดตรวจในเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากนี้หากมีเจาหนาที่ของการเคหะฯเขามาตรวจ 

รปภ.ของหมูบานจะเปนสายคอยเตือนผูที่ทําการคาภายในอาคาร สวนการควบคุมในระดับของชุมชนมีเพียงรปภ.ที่ดูแล

เมื่อเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทจากการดื่มแอลกอฮอลเทานั้น และในบางครั้งตัวรปภ.เองก็เปนหนึ่งในผูรวมวงดื่มสุรา

ทั้งที่อายุยังไมถึง 20 ป จากการเก็บขอมูลพบวา รอยละ 39 ของคนอายุนอยกวา 20 ปดื่มแอลกอฮอล หนึ่งในสามของ

ผูซื้อ ซื้อนอกเวลาที่กฎหมายอนุญาต  

 

นอกจากมาตรการควบคุมในระดับกฎหมายแลวขอมูลจากการสนทนากลุมยังพบวาประชาชนในหมูบานเอื้อ

อาทรยังไดรับมาตรการสรางเสริมสุขภาพผานการรณรงคทางสื่อมวลชน โดยเฉพาะโฆษณารณรงคงดบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทางโทรทัศน เชน การรณรงคงดเหลาเขาพรรษา การรณรงคเลิกเหลาเลิกจนเพ่ือลูก การรณรงคจน เครียด 

กินเหลา เปนตน  

 

รานขายของชําในบานเอื้ออาทรเปนรานเล็กๆ มีเพียง 1 ราน ที่มีการจดทะเบียนเปดรานขายของชําทะเบียน

การคา และจดทะเบียนกรมสรรพกรเปดขายสุรา ส่ิงที่เห็นคือมีปายขอความ “ไมจําหนายสุราและบุหรี่แกเด็กอายุตํ่ากวา 

18 ป”---จากบันทึกของผูศึกษาชุมชน 

 

สําหรับชุมชนเองนั้นยังไมมีการกําหนดมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในชุมชนที่

ชัดเจน พบเพียงการติดปายที่มีขอความ “ไมจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป” ที่รานชําเพียงราน

เดียว สาเหตุสําคัญซึ่งสะทอนจากมุมมองของคนในชุมชนที่มีตอแอลกอฮอลที่ไดจากการสนทนากลุมพบวา อาจเปน

เพราะชาวชุมชนบานเอื้ออาทรมิไดตระหนักวาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปญหาสําหรับชุมชน รวมถึงการซื้อ

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือการขายใหกับเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปนั้นเปนเรื่องที่ผิด

กฎหมาย อยางไรก็ตามเมื่อถามผูขายวาใหความสําคัญกับมาตรการทางกฎหมายเรื่องไหนมากกวากัน ระหวางการ

กําหนดเวลาขายกับการกําหนดอายุของผูซื้อ หลายคนเห็นตรงกันวา “การกําหนดอายุขั้นต่ํา” เนื่องจากทราบเปาหมาย

วาไมตองการใหเยาวชนบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล แตสําหรับเรื่องการกําหนดเวลาขายนั้นยังเปนประเด็นที่เปนที่สงสัย

ของหลายคนวาเพ่ือเหตุผลอะไร และเวลาที่กําหนดนั้นมีความหมายหรือมีที่มาที่ไปอยางไร นอกจากนั้นในกลุมผูซื้อยัง

เสริมอีกวาในความเปนจริงเรื่องเหลานี้ไมสามารถควบคุมได เพราะพวกเขารูแหลงที่สามารถซื้อนอกเวลาที่กําหนดได

ได ซึ่งในทายสุดก็สามารถหามาบริโภคในเวลาใดก็ไดที่พวกเขาตองการดื่ม ดังขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมวา “มี

เพียงบางชวงเชนชวงเลือกตั้งเทานั้นที่หายากหนอย...แตก็หาได รานจะขายใหถาจําหนาเราไดวาเปนคนแถวนี้” 

 

สําหรับมาตรการจากฝงผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นสามารถพบเห็นไดทั่วไปในบริเวณรอบหมูบาน ทั้งปาย

โฆษณาที่ติดบริเวณรานคา หรือตามอาคารบริเวณรอบชุมชน รวมถึงการโฆษณาทางโทรทัศนซึ่งมาตรการจากฝง

ผูผลิตนี้ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาชุมชนพบวามีจํานวนมากกวามาตรการเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และสามารถ

เขาถึงคนในชุมชนไดอยางทั่วถึง  
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มุมมองของชุมชนตอการดื่มแอลกอฮอล 

 เมื่อวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนแลว ทีมวิจัยไดจัดการสนทนากลุม 4 กลุม ไดแก กลุมพนักงานโรงงาน ชาวบานที่

ไมใชพนักงานโรงงาน เจาหนาที่สถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และคณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทร

และเจาหนาที่เทศบาล เพ่ือทราบความคิดเห็นและมุมมองของคนทุกกลุม และไดนําเสนอขอคนพบที่นาสนใจใหกับ

ชุมชนและสอบถามความคิดเห็นที่มีตอขอคนพบเหลานั้น ตัวอยางขอคิดเห็นตางๆ เปนดังนี้ 

 
นักวิจัย: คนในชุมชนประมาณครึ่งหนึ่งดื่มสุรา  

พนักงานโรงงาน: เปนตัวเลขที่ไมนาแปลกใจ และคิดวานาจะนอยไปดวยซ้ํา! “นาจะซัก 80 เปอรเซนตนะที่ดื่ม” “นาจะ

มากกวาครึ่งนะ...เยอะนะที่กิน” และเสริมวาเรื่องการดื่มสุราเปนปญหาที่แกยาก เพราะเปน “วัฒนธรรม ความเคยชิน” 

เปนเสมือนเครื่องมือในการเขาสังคม การมีสุราในวงสนทนาทําใหพูดคุยคลอง พ่ีคนหนึ่งบอกเราวา “ไมมีเหลาไมรูจะคุย

เรื่องอะไร” นอกจากนั้นยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกวาคนที่นี่จะดื่มเยอะโดยเฉพาะวันเสารเพราะไมมีการทํางานลวงเวลา ทํา

ใหมีเวลาวางมากขึ้นสงผลใหมีการดื่มมากขึ้น  

 

ชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน: เห็นดวยกับขอมูลนี้ โดยใหขอมูลสนับสนุนเพ่ิมในเรื่องเวลาของการดื่มวา “หาโมง

เย็นก็เริ่มดื่มกันแลว” หรือ “หกโมงเย็นก็น็อคกันแลว” ผูประกอบอาชีพคาขายบางรายยังใหขอมูลเพ่ิมเติมวามีคนใน

ชุมชนมาซ้ืออยูตลอดเวลา “ตี 2 ยังมีคนมาเรียกซื้อเลย” แสดงใหเห็นวาคนกลุมนี้มองภาพคนในชุมชนตนเองวามีการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสามารถเขาถึงการดื่มไดตลอดเวลาเมื่อตองการ 

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยและอสม.: สวนใหญเห็นดวย ไมมีใครโตแยงในประเด็นนี้ 

คณะกรรมการหมูบานเอ้ืออาทรและเจาหนาท่ีเทศบาล: สวนใหญเห็นดวยกับขอมูลนี้ โดยใหเหตุผลวาอาชีพ

ทํางานในโรงงานเปนงานที่หนัก ดังนั้นหลังจากเลิกงานจึงนาจะตองการพักผอนดวยการดื่มสุรา “ทํางานโรงงานกลับมา

ก็อยากพักผอนคิดวานาจะเกิน 50”  หรือบางคนก็ใหเหตุผลในเรื่องสถานที่จําหนายที่สามารถเขาถึงไดงาย “ใกลตลาด 

ใกลเซเวนประมาณ 55 เปอรเซ็นต”   แตก็มีอยูจํานวนหนึ่งที่คิดวาคนในหมูบานเอื้ออาทรนาจะดื่มสุราต่ํากวาขอมูลที่ได

จากการสํารวจ “ ถารวมทั้งเด็กทั้งผูใหญก็นาจะประมาณ 40 เปอรเซนตนะ”  “ ถามองในสายตาของคนนอกคิดวานาจะ

อยูประมาณ 30 เปอรเซนต”   

 
นักวิจัย: สวนใหญซื้อแอลกอฮอลจากรานชําในหมูบาน? 
พนักงานโรงงาน: เปนความจริงเพราะการซื้อจากรานชําในหมูบานนั้นทําไดตลอดเวลาและสะดวก อยากดื่มตอนไหน

ก็ได โทรสั่งได เชื่อไวกอนได สงใหถึงบาน และแมการซื้อจากรานภายในหมูบานจะมีราคาแพงกวาแตทุกคนเห็นตรงกัน

วาสะดวกและหาซื้อไดงายกวาการออกไปซื้อตามรานคาภายนอกหมูบาน หรือรานสะดวกซื้อที่จํากัดเวลาในการขาย 

“มันแพงแตสะดวก ก็ยอมจายนะ แตสมมุติไปซื้อขางนอกเนี่ยมันไมขาย โลตัสมันมีเวลาขาย” 
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ชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน : เห็นดวย ดวยเหตุผลที่วาการซื้อที่รานขายชําของมีความสะดวกกวาการซื้อจาก

รานภายนอกหรือรานสะดวกซื้อ และสามารถซื้อมาดื่มไดตลอดเวลาเมื่อตองการ “ถาในหมูบานก็ซื้อได ถาวันเลือกตั้งก็

หาซื้อได”  

คณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทรและเจาหนาท่ีเทศบาล : คิดวามีการซื้อขายกันภายในบริเวณหมูบาน แมจะมี

กฎระเบียบจากการเคหะที่ไมอนุญาติใหเปดรานขายสินคาบริเวณอาคาร แตเนื่องจากลักษณะการอยูอาศัยที่ถอยทีถอย

อาศัยซึ่งกันและกันทําใหมาตรการในการจัดการไมเขมงวดมากนัก “มีกฎระเบียบจากการเคหะ จริงๆ ที่นี่เปนที่อยูอาศัย

ไมใหเปดเปนรานคา ที่เปดนี่ผิดกฎของการเคหะ ถาตระหนักตองปด แตสหกรณอยูแบบถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน

เราจึงทํามาตรการที่ไมรุนแรง เรามีทําจดหมายใหเขาเลิกทํา มีการชวยพูด”   

 
นักวิจัย: ยังมีคนซื้อสุรานอกเวลากฎหมายกําหนด? 
พนักงานโรงงานและชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน: กฎหมายบังคับไดแคราน 7-eleven และเทสโก แตหามราน

ชําไมไดเพราะ (1) ตํารวจไมเอาจริงเอาจัง ไมจับกุม (2) รานของชําสวนใหญไมปฏิบัติตาม ยังไงก็ซื้อไดเพราะตองมีคน

อ่ืนขายใหแนๆ คนขายจึงพากันคิดวาเอากําไรไวเองดีกวา (3) คนขายคิดวาคนซื้อก็เปนผูใหญ จะดื่มเวลาไหน ไมเห็น

จะแตกตางกัน นอกจากนั้นประเด็นสําคัญคือชาวบานหลายคนบอกวาไมทราบเหตุผลของการกําหนดเวลาจําหนายหรือ

วาทําไมหามจําหนายบางเวลา เพราะคิดวาไมนาจะมีประโยชนอะไร และทําไมจึงเลือกเวลาดังกลาว  ทั้งนี้การที่มี

กฎหมายบังคับเวลาซื้อไมไดสงผลใหมีการซื้อตุนไวในชวงเวลาอนุญาตขาย เนื่องจากสามารถหาซื้อไดตลอดเวลาอยู

แลว ยกเวนวันเลือกตั้งที่จะหาซื้อยากหนอย แตก็ยังซื้อได (แสดงใหเห็นวาไมมีการบังคับใชกฎหมายสําหรับรานคาใน

หมูบาน--ผูวิจัย)ก็รานคาในนี้ 

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยและอสม.: ไมแปลกใจเนื่องจากทราบวายังมีรานบางประเภท เชน รานขายของชํา รถพวง ที่

ไมจํากัดเวลาในการขาย “ตามรานชําเขาขายกันตลอดเวลา ถาเปนเซเวน ตามหาง ตอนนี้ตามปมน้ํามันเคาก็ไมมีแลว มี

ไดแตโซดา นอกจากเขาจะแอบขายหลังราน”  

คณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทรและเจาหนาท่ีเทศบาล: การซื้อสุรานอกเวลาที่กฎหมายกําหนดสวนใหญเปน

ลักษณะของการแอบขายไมสามารถเอาผิดได อยูที่แตละรานคา รานคาแมจะมีกฎระเบียบบังคับในชุมชนแตยังมีการฝา

ฝน ซึ่งเปนลักษณะการแอบขายไมสามารถเอาผิดได 

 

นักวิจัย: บางคนใหเหตุผลวาดื่มเพ่ือใหนอนหลับหลังจากทํางานมาเหนื่อย...เห็นดวยหรือไม? 

พนักงานโรงงานและชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน: สาเหตุที่ตองดื่มเนื่องจากตนเองทํางานกะดึก พอกลับบาน

เปนเวลาเชาทําใหไมสามารถหลับได หรือมีเรื่องเครียดมาก นอนไมหลับจึงตองดื่ม แตเมื่อไดสอบถามสมาชิกหลายทาน

ในการสนทนากลุม บางคนกลับบอกวานั่นเปนเพียงขออางสวนบุคคล เปนการแกตัวของคนที่ตองการดื่มมากกวา แตก็

มีกลุมที่แยงวามีความเปนไปไดโดยยกตัวอยางกรณีอาชีพคาขายตองทํางานแตเชา มีความจําเปนตองดื่มกาแฟวันละ 3 

แกวเพ่ือใหสามารถทํางานไดทั้งวันโดยไมงวง ทําใหนอนไมหลับ 
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นักวิจัย: คิดอยางไรกับมาตรการตางๆเกี่ยวกับสุรา ทั้งการรณรงค และกฎหมาย? 

ชาวบาน: หลายคนมองวาการโฆษณาจะไดผลดีเพราะหากโฆษณาดีจะมีการพูดกันปากตอปาก และคิดวาอยางนอย

การโฆษณาก็ยังดีกวาไมมีอะไรเลย เพราะเชื่อวาหากไมมีสถานการณจะแยกวานี้ สําหรับชุมชนบานเอื้ออาทรแลว 

มาตรการวัดปลอดเหลาถือวาไดผลดีมากเนื่องจากเจาอาวาสใหความรวมมือเปนอยางดี กลุมอสม.เสริมวาการรณรงค

รวมถึงกฎหมายยอมดีกวาการใชอสม.เปนชองทางเนื่องจากเรื่องดื่มสุราเปนเรื่องที่ยอมรับกันมากในสังคมการที่ตนจะ

เขาไปเตือนนั้นเปนเรื่องยาก (กวาเรื่องสุขภาพอื่นๆ) เชนเดียวกับการตักเตือนกันเองภายในชุมชนก็เปนเรื่องยากเพราะ

อาจเกิดความขัดแยงได 

 

ชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน: คิดวาโฆษณาอาจจะไมไดผลเทากับมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งระดับของการ
ควบคุมดวยกฎหมายควรเปนนโยบายระดับชาติ การควบคุมในระดับชุมชนอาจไมไดผล รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจผู
บังคับใชกฎหมายตองบังคับใชอยางเขมงวดดวย “ลักษณะนี้ (มาตรการจากคณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทร) มันไมใช
ผิดกฎหมาย จะมาหามกันไมไดแตถาทางราชการประกาศมาเลยวาเด็กที่อายุตํ่ากวา 20 ดื่มสุรามีการจับ อะไรอยางนี้ 
มันก็จะกลายเปนสามารถมาใชกฎในชุมชนได เพราะวากฎนี้เขาใชไดแคในหมู เพระฉะนั้นความเชื่อถือยอมไมมี” 

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยและอสม.: คิดวามาตรการรณรงคมีผลโดยเฉพาะกับกลุมเด็ก และเห็นวานอกจากจะมีผลตอ
ตัวเด็กเองแลว ยังอาจมีอิทธิพลไปยังบุคคลรอบขางดวย   “อยางสื่อในโทรทัศนของสาธารณสุขที่ออกมาวา จนเครียด 
กินเหลา อันนี้ก็ดี ออกมามันทําใหลดได คือ อยางนอยๆเด็กดู เด็กอาจจะเตือนพอ เตือนแม ลดจากปริมาณ กินสัก
อาทิตยละพัน อาจจะเหลือสักหารอย” 

คณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทรและเจาหนาท่ีเทศบาล: คิดวามาตรการที่ไดผลคือการใหการศึกษา โดยการ
ปลูกฝงแกเด็ก “เกือบทุกเรื่องที่เปนเรื่องทางสาธารณสุข ตองมองไปที่การปลูกฝงจากโรงเรียน วิชาความรูตางๆ สังเกต
จากเด็กเคาก็ไดอะไรหลายๆ อยางมาจากโรงเรียนนะ” ซึ่งควรทําควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมาย “ในสวนของทาง
ราชการตองปรับแกกฎหมาย ลงโทษใหรุนแรงขึ้น อาจเปนการปรับราคาสิ่งฟุมเฟอยใหสูงขึ้นก็อาจจะชวยได ทั้งบุหรี่
และสุรา อันนี้เปนในเรื่องของกฎหมาย” 

 
นักวิจัย: คิดอยางไรกับการรณรงคผานสื่อสาธารณะ? 

พนักงานโรงงานและชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน: ผูดื่มบางคนบอกวาชอบดูโฆษณาที่เกี่ยวของกับการงดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชอบดูฮาๆ เพ่ือความบันเทิง แตไมเขาถึงใจของกลุมผูดื่มเปนประจําโนมนาวไมได ทําให

ไมไดประโยชนจากการใชส่ือรณรงค แตสําหรับผูไมดื่มจะมีแนวโนมคิดตามโฆษณาและเห็นดวย ชาวบานทั้งที่ดื่มและ

ไมดื่มเห็นวาอยากใหการรณรงคนั้นเนนที่กลุมเด็กและเยาวชน มากกวาผูใหญ เพราะผูดื่มที่เปนผูใหญคงแกไขไมได

แลว สุราเขาไปในเสนเลือด เลิกยาก ส่ืออยางเดียวชวยไมได 

 

สําหรับมาตรการที่สาวโรงงานคิดวาจะสงผลใหประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของแอลกอฮอล  คือขาวผลกระทบเชิงลบ

ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เชน จํานวนคนปวย ตายจากการบริโภคแอลกอฮอล  
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นอกจากนั้นบางคนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรณรงคผานสื่อสารธารณะ เชน 1) ควรผลิตส่ือใหตรงกับความตองการ

ของแตละกลุม  2) ควรมีการรณรงคอยางตอเนื่องไมเฉพาะชวงเทศกาลเทานั้น เปนตน 

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยและอสม.: สวนคิดวาไดผล ถึงคนที่ไมไดดูแตก็มีเพ่ือนเลาใหฟง สมมติมันเปนที่ทํางาน

โฆษณาที่ขายลูกชิ้น พออยูในกลุมเคาเอามาเลา พอเราไมไดดูแลวฟงเพ่ือนเลารูสึกอยากดูและตองรอดู ถามีจริง ๆ ก็

รูสึกดีเหมือนเราไมไดดูเองแตเคาเอามาเลาตองดูใหได มันมีสาระมันดีนะ เดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะไปดูเออเคาไปดูกลับมามันดี

เนอะ แตถามีคนพูดก็ไดดู ถาไมมีเลยก็เงียบหายไปเลย แตนอย ๆ ถาไมต้ังใจดูแตมีคนเลาก็อยากดู” 

คณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทรและเจาหนาท่ีเทศบาล: การรณรงคผานสื่อสาธารณะจะไดผลหากสื่อสารผาน

โทรทัศนเพราะเปนส่ือที่ประชาชนใหความสนใจ โดยจะตองคํานึงชวงเวลาในการสื่อสารใหตรงกับชีวิตประจําวันของ

ประชาชนกลุมนี้ดวย “ส่ือที่เขาสนใจจริงๆคือทีวี เพราะฉะนั้นตองไปบอกกระทรวงใหลงทุนตามทีวี โดยเฉพาะถา

สอดแทรกหลังละคร ชอง 7 เรียบรอย ชอง 3 กระทรวงตองลงทุนบาง ไมก็ชวงคั่นกลาง” 

 

 จากการสนทนากับกลุมผูเกี่ยวของทั้ง 4 กลุมทําใหนักวิจัยไดทราบถึงมุมมองของทั้งชาวบาน และผูเกี่ยวของ

หลายฝายตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้ถึงแมวาประเด็นเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมุมมองของ

นักวิจัยจะเปนปญหาที่มีความสําคัญเปนลําดับตนสําหรับชุมชนบานเอ้ืออาทร แตหากมองในมุมมองของชาวบานแลว

กลับไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นเรายังไดเรียนรูถึงเหตุผลเบ้ืองหลังของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ซึ่งขอมูลนี้จะนําไปใชประกอบการวิเคราะหสัมฤทธิ์ผลของมาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงเปน

ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตอไป 

 

3. บุหร่ี  

 

 ปจจัยเส่ียงสําคัญที่มักมาพรอมกับแอลกอฮอลเสมอ (พิจารณาภาพที่ 2.5 และ 2.6) ไดแก บุหรี่และยาสูบ จาก

การเก็บขอมูลพบวาภายในชุมชนบานเอื้ออาทรนั้นเพศชายนอกจากจะมีรอยละของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่

มากกวาเพศหญิงแลว ยังมีผูที่ทั้งบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่ถึงรอยละ 38 ในขณะท่ีกลุมที่ดื่มอยางเดียว

คิดเปนรอยละ 39 สวนเพศหญิงมีกลุมดื่มแอลกอฮอลฺและสูบบุหรี่รอยละ 3 ในขณะที่กลุมที่ดื่มแอลกอฮอลอยางเดียวคิด

เปนรอยละ 39 

 

  



 

รูปที่ 2. 5

 

รูปที่ 2. 6

 

 

พบวาไมแ

กวารอยล

แบงขายเ

 

5 รอยละของกา

6 รอยละของกา

จากการวิเครา

แตกตางจากกล

ละ 70 ของเด็ก

ชนเดียวกัน ซึ่ง

ารดื่มเหลาและ

ารดื่มเหลาและ

าะหขอมูลพบว

ลุมอาชีพอื่นๆ 

กที่สูบซื้อบุหรี่แ

งเปนการขายที

สูบบุหรี่ของกลุ

สูบบุหรี่ของกลุ

วาผูชายสูบบุห

แตขอมูลที่นาส

แบบแบงขาย ซึ

ที่ทํากันอยางแพ

 

ลุมตัวอยางเพศ

ลุมตัวอยางเพศ

หรี่มากกวาผูห

สนใจคือพบวา

ซึ่งเปนรูปแบบ

พรหลายในชุม

ศชาย 

ศหญิง 

ญิง และเมื่อพิ

มีเด็กที่อายุต่ํา

ที่กฎหมายหา

ชน 

พิจารณาขอมูลใ

กวา 18 ปถึงร

ม ทั้งนี้คนสวน

 

 

ในกลุมพนักงา

รอยละ 27 ที่สูบ

นใหญที่สูบบุหรี

33 

านโรงงาน

บบุหรี่ และ

รี่ก็ซื้อแบบ
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รูปที่ 2. 7

 

พฤติกรร

 

เวลานาน

สํารวจดว

ครึ่งหนึ่งข

10 มวน

โรงงานสว

การดื่มเห

ขั้นตนไดว

 

เอื้ออาทร

พบวามีก

แบบแบงข

การขายต

ขายอยาง

ชองโหวท

ออกมาจา

ถือวาเปน

ผลิตภัณฑ

ราชอาณา

12 บนหบี

7 เปรียบเทียบร

รมการสูบบุหรี

จากการสังเกต

กวา 2 เดือน ท

วยแบบสอบถา

ของคนที่สูบบุห

นตอวัน สถานที

วนใหญจะมีสถ

หลา จากการพู

วาเวลาในการสู

 

ลักษณะการขา

รฯ จํานวน 6 รา

ารซื้อทั้งแบบซ

ขายนั้นขายได

ตอซองเพิ่มขึ้น 

งชัดเจนเพราะ

ทางกฎหมายที

ากซองเพราะจ

นความผิด อา

ฑยาสูบตองแส

าจักร แลวแตก

บหอผลิตภัณฑ

รอยละของคนที

ร่ี 

ตกลุมตัวอยาง

ทําใหไดขอคนพ

มพบวารอยละ

หรี่จะสูบจํานวน

ที่ที่พบวามีการ

ถานที่สําหรับสู

ดคุยกับกลุมคน

สูบบุหรี่เกิดขึน้

ายบุหรี่มีทั้งแบ

าน สรุปไดวาแ

ซองและแบบแ

ดดีกวาและขาย

และในมุมมอง

ระบุวาตองมีฉ

ที่ทําใหการแบ

จะกลายเปนสิน

งอิงจากพระร

สดงฉลากที่หีบ

กรณี และมาตร

ฑยาสูบ 

ที่สูบและไมสูบ

ซึ่งเปนพนักงา

พบวากลุมคนที

ะ 80 ของผูตอ

น 6-10 มวนต

รสูบบุหรี่มากที่

สูบบุหรี่ไวโดย

นที่สูบบุหรี่หล

นไดตลอดเวลาขึ

บบเปนซองและ

แตละรานมียอด

บงขายปริมาณ

ยงายกวา ถาม

ของผูซื้อจะรูสึ

ฉลากบนหีบหอ

บงขายยังสามา

นคาที่ไมแสดงฉ

ราชบัญญัติควบ

บหอผลิตภัณฑ

รา 13 หามมิให

บุหรี่ภายในสอ

านโรงงานที่อา

ที่นิยมสูบบุหรี่ม

บแบบสอบถา

อวัน รองลงมา

สุดคือที่บาน ร

เฉพาะ ชวงเว

ายๆ กลุมใหคํ

ขึ้นอยูกับความ

ะแบบแบงขาย 

ดขายบุหรี่ประม

ณที่ใกลเคียงกัน

องในมุมมองข

สกวาตนสามาร

อ (กรณีแบงขา

ารถมีอยูได ก

ฉลาก ดังนั้นกร

บคุมผลิตภัณฑ

ฑยาสูบกอนที่

หผูใดขายผลิตภ

องกลุมอายุ  

าศัยอยูในหมูบ

มากคือกลุมเพศ

มสูบบุหรี่ ในจํ

าจะสูบ 1-5 มว

รองลงมาคือที่ท

ลาที่สูบบุหรี่นั้น

าตอบในเรื่องนี

มพึงพอใจของผู

จากการสอบถ

มาณ 27 ซอง

น แตจากการส

องคนขายการ

ถซื้อไดในราคา

ายคนขายจะนํ

ลาวคือกฎหม

รณีที่แบงขายโ

ฑยาสูบ พ.ศ. 

ทีจะนําออกจาก

ภัณฑยาสูบที่มิ

บานเอื้ออาทรส

ศชายวัยรุนและ

านวนนี้เปนเพ

วนตอวัน และมี

ทํางาน แตการ

ันไมสามารถร

นี้ไมตรงกัน แต

ผูสูบ 

ถามถึงยอดขาย

ตอวัน ผลการส

สอบถามผูขาย

รขายแบบแบงข

าที่ถูก แมวากฎ

นาบุหรี่ใสถุงพล

ายระบุหามแบ

โดยไมไดนําบุห

 2535 มาตรา

กแหลงผลิตหรื

มิไดแสดงฉลาก

 

สมุทรปราการ 

ะวัยกลางคน จ

พศชายมากกวา

มีจํานวนหนึ่งสู

รสูบบุหรี่ที่ทํางา

ะบุไดแนนอนเ

ตโดยรวมสามา

ยบุหรี่ที่รานคาใ

สํารวจจากแบบ

หลายรายพบว

ขายจะทําใหได

ฎหมายจะมีกา

ลาสติกใสเทานั้

บงขายในกรณี

หรี่ออกจากซอ

 12 ผูผลิตหรื

รือกอนที่จะนํา

กตามที่กําหนด

1 เปน

จากผลการ

าเพศหญิง 

สบมากกวา 

านนั้นทาง

เหมือนกับ

ารถสรุปใน

ในหมูบาน

บสอบถาม

วาการขาย

ดกําไรจาก

ารหามแบง

นั้น) แตก็มี

ณีที่นําบุหรี่

องนั้นจึงไม

รือผูนําเขา

าเขามาใน

ดในมาตรา 
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 วิธีการซื้อ ผลการสํารวจจากแบบสอบถามพบวาผูสูบบุหรี่นิยมซื้อบุหรี่เอง มีบางสวนเทานั้นที่ฝากผูอ่ืนเชน

แฟนหรือเพ่ือนซื้อให ไมพบวามีการฝากเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปไปซื้อบุหรี่ให แตเมื่อไปสอบถามจากตัวเด็กเองกลับพบ

ขอมูลที่ตรงกันขาม กลาวคือเด็กในชวงอายุดังกลาวที่ใหสัมภาษณเกินครึ่งบอกวาเคยซื้อบุหรี่ใหผูใหญ นอกจากนี้ยัง

พบวาคนในชุมชนนิยมซื้อบุหรี่จากรานขายของชํามากที่สุด รองลงมาคือรานสะดวกซื้อ นอกจากนั้นไดแก รานคา

ภายในหมูบาน รานคาในบริเวณที่พักอาศัย รานอาหาร รถพวง รถกระบะ ฯลฯ ลักษณะการเลือกซื้อบุหรี่ จากการทํา

แบบสอบถามพบวายี่หอที่เปนที่นิยมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือ กรองทิพย สายฝน วันเดอร LM และยาเสน  

 

ปจจัยท่ีทําใหสูบบุหร่ี: จากการพูดคุยกับคนในพื้นท่ี 

 กลุมผูวิจัยไดพบกับวัยรุนกลุมหนึ่งในหมูบานเอื้ออาทรซึ่งมีพฤติกรรมดื่มเหลาและสูบบุหรี่จึงพูดคุยสอบถาม

ถึงที่มาของการเริ่มสูบบุหรี่และไดคําตอบวาสูบบุหรี่ตามเพื่อนเพราะเห็นเพ่ือนสูบจึงสูบตามราวกับเปนคานิยมที่ทําให

ตนเองเปนที่ยอมรับในกลุมเพ่ือน จากที่สูบนอยๆ ก็คอยๆ เพ่ิมจํานวนขึ้นจนติดและไมสามารถเลิกได นอกจากนี้

อิทธิพลจากกลยุทธการโฆษณาแอบแฝงของบริษัทผูผลิตบุหรี่ตางประเทศผานทางสื่อตางๆ เชน สติกเกอร เส้ือผาและ

ภาพยนตรที่มีดารานักแสดงสูบบุหรี่ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณของการสูบบุหรี่ใหเปนคานิยมขึ้นมาก็เปนปจจัยหนึ่งที่

ทําใหวัยรุนคลอยตามไปกับกระแสดังกลาว 

 

 สูบบุหรี่เพ่ือคลายเครียดก็เปนอีกเหตุผลที่หลายคนบอก ปญหาจากที่ทํางาน ปญหาครอบครัว และปญหา

สังคม สารพันปญหาที่ส่ังสมตามกาลเวลาบังเกิดเปนความเครียดที่ดูเหมือนจะไรทางออก กลุมคนจํานวนหนึ่งพ่ึงควัน

บุหรี่เปนตัวชวยในการผอนคลายความเครียด โดยมากเปนผูที่อยูในวัยทํางานซึ่งตองพบเจอกับเหตุการณมากมายใน

แตละวัน แมจะรูวาควันบุหรี่ทําลายสุขภาพแตผูสูบบุหรี่หลายคนก็ยอมรับวาชวงเวลาเสี้ยวนาทีที่ควันบุหรี่เขาไปในปอด

นั้นมันทําใหเขาหายเครียดไดและทําเชนนั้นเรื่อยมาจนติด ทุกครั้งที่เกิดอาการเครียดก็จะตองหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบอยูร่ํา

ไป 

 

 นอกจากนั้นเมื่อสอบถามกลุมที่สูบบุหรี่ในวงเหลาเปนประจําพบวา คนกลุมนี้เห็นวาการสูบบุหรี่ระหวางดื่ม

เหลาชวยเพ่ิมรสชาติในการดื่มเหลาไดเปนอยางดีเสมือนเปนกับแกลมชั้นดีในวงเหลา แมจะไมสามารถหาคําตอบที่

ชัดเจนไดวาเพราะเหตุใดคนจึงสูบบุหรี่มากขึ้นในชวงที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แตผลการสอบถามผูที่สูบบุหรี่

หลายรายจะตอบตรงกันวาเขาสามารถสูบบุหรี่ไดมากขึ้นในขณะที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บางรายจากที่ปกติสูบ

เพียง 1 – 2 มวน กลายเปนสูบบุหรี่ไดมากถึง 10 มวน โดยชวงเวลาที่สูบนั้นก็จะสูบไปเรื่อยๆ หมดมวนก็เอามวนใหม

มาสูบเปนเชนนี้จนกระทั่งวงเหลาเลิกไป 
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การสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน 

 จากการสัมภาษณและสนทนากลุมพบวากลุมผูสูบบุหรี่ที่มีอายุมากหันมาใหความใสใจกับประเด็นการเลิกสูบ

บุหรี่มากขึ้น แตกลุมเด็กและวัยรุนที่มีอายุประมาณ 15 – 20 ป หรือตํ่ากวานั้นกลับไมใหความสนใจและกลายมาเปน

นักสูบหนาใหมซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตมาตรการทางสังคมตางๆ กลับเขาไมถึงกลุมเปาหมายดังกลาว เชน 

มาตรการหามขายบุหรี่แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป มาตรการดังกลาวใชไดเฉพาะกับรานสะดวกซื้อเทานั้น ในปจจุบัน

พบวารานคาหลายรานในหมูบานเอ้ืออาทรและบริเวณโดยรอบขายบุหรี่ใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป โดยเปนลักษณะของ

การขายใหเพราะคิดวาเด็กคนนั้นซื้อไปใหผูปกครองซึ่งคนขายจะมองในมุมของความสะดวกที่ผูปกครองไมตองมาซื้อ

เอง สวนในมุมมองของผูปกครองนั้นก็จะมองในระยะสั้นที่เอาความสะดวกสบายของตนเปนที่ต้ังโดยไมคํานึงถึงผลใน

ระยะยาวที่จะตามมา การขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป โดยเฉพาะเด็กที่เล็กมาก เชน เด็กอนุบาลและเด็กกอนวัย

เรียน จะเปนการปลูกฝงคานิยม เรื่องการสูบบุหรี่ใหกับเด็กโดยที่คนขายและผูปกครองอาจคาดไมถึง 

 

กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปซื้อบุหร่ี 

ประเด็นที่นาสนใจอยางหนึ่งคือการที่เด็กใหผูใหญไปซื้อบุหรี่ใหซึ่งดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ไมนาเปนไปไดแตมีการยืนยัน

จากผูใหญรายหนึ่งวาเปนเรื่องจริงโดยมีเด็กคนหนึ่งมาขอใหตนไปซื้อบุหรี่ใหซึ่งตนก็ยอมไปซ้ือใหเนื่องจากเปนคนที่คุน

หนาและเปนลูกคาประจําของตน 

“เคยซื้อบุหรี่จากรานขายของชําในหมูบานเอื้ออาทรฯ” (นองอั้ม เพศชาย อายุ 10 ป) 

“เคยซื้อบุหรี่ใหพอและพี่ชายจากรานขายของชําในหมูบานเอื้ออาทรซึ่งมีหลายรานที่ขายให โดยจะบอกกับคนขายวา

พอหรือพ่ีชายฝากมาซื้อคนขายก็จะขายให” (นองตั้ม เพศชาย อายุ 10 ป) 

 

 นอกจากนั้นยังพบวากลุมที่นาเปนหวงมากที่สุดคือกลุมเด็กซึ่งพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่บอยจนมองวา

เปนเรื่องปกติ แมจะรับรูวาพฤติกรรมดังกลาวเปนส่ิงที่ไมดีแตก็เปนเพียงการรับรู ไมใชการเขาใจอยางแทจริง เพราะส่ิง

ที่รับรูมากับภาพที่ปรากฏในสังคมเปนส่ิงที่ขัดแยงกัน เชน เด็กรับรูวาบุหรี่เปนส่ิงที่ไมดีแตคนในครอบครัวและคนรอบ

ขางมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทุกวันและการสูบบุหรี่นั่นไมไดกอใหเกิดผลเสียทางสุขภาพในลักษณะที่สังเกตเห็นได 
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รูปที่ 2. 8 ภาพวาดของเด็กชายในชุมชนแสดงถึงความคิดที่มีตอบุหรี่ 

กลุมเด็กเล็กๆ เปนกลุมที่นาสนใจคือ เด็กๆ เหลานี้ไดรับการปลูกฝงจาก

โรงเรียน โดยจากการสอบถามเด็กในบานเอื้ออาทร พบวา มี การสอน

เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ในโรงเรียนและมีกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกดวย 

ตัวอยางที่เห็นคือเมื่อนักวิจัยถามความคิดเห็นของเด็กที่มีตอบุหรี่ เด็กใน

บานเอื้ออาทรคนหนึ่งไดนําเสนอมุมมองของตนผานภาพวาดซึ่งสะทอน

ความคิดของด.ช. หมู นักเรียนชั้นป. 4 วาจุดจบของคนสูบบุหรี่คือความ

ตาย โดย ด.ช. หมูใชเวลาคิดและวาดเปนภาพออกมาในเวลาเพียง

ประมาณ 10 นาที ซึ่งสะทอนใหเห็นความคิดที่ชัดเจนที่มีตอโทษของบุหรี่ 

 

ลักษณะการขายบุหร่ี 

 หากกลาวถึงมาตรการทางฝงผูขายที่สงผลตอการบริโภคอยางมาก คงหนีไมพนเรื่อง “การซื้อบุหรี่ประเภท

แบงขาย” โดยรานขายของชําหลายรานภายในและโดยรอบหมูบานเอื้ออาทรจะแบงบุหรี่ออกมาจากซองแลวขายเปน

มวน บางรานเอาบุหรี่ออกมาจากซองแลวแยกใสถุงไวหลายๆ ถุง ถุงละ 3 มวนเพ่ือความสะดวกในการขาย และถึงแม

จะมีราคาแพงกวาซื้อทั้งซอง แตผูซื้อจายในแตละครั้งดวยจํานวนเงินไมมาก (ประมาณมวนละ 3-4 บาท แลวแตย่ีหอ) 

ซึ่งการซื้อในลักษณะดังกลาวเปนที่นิยมมากในกลุมผูที่มีรายไดนอย นอกจากนี้การซื้อแบบเปนซองมักจะมีคนอื่นมาขอ

ปน ดังนั้นผูสูบ จึงเลือกการซื้อแบบแบงขายเพ่ือเปนการตัดปญหา นอกจากผูสูบบุหรี่จะเล็งเห็นขอดีของการซื้อแบบ

แบงขายแลวฝงผูขายเองก็ไดกําไรจากการแบงขายคอนขางมากจึงเปนเหตุผลใหการแบงขายไดรับความนิยมอยางมาก 

ผลกระทบที่ตามมาจากการซื้อ - ขายบุหรี่แบบแบงขายคือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงบุหรี่ของกลุมผูสูบบุหรี่ไดมากขึ้น 

กลาวคือผูที่สูบบุหรี่สามารถซื้อบุหรี่ในราคาที่ตนสามารถซื้อได เชน ถาซื้อบุหรี่กรองทิพยเปนซองราคาซองละประมาณ 

45 – 50 บาท ถาซื้อแบบแบงขายจะขายเปนมวนราคามวนละ 4 บาท การแบงขายไมใชแตบุคคลทั่วไปเทานั้นที่

สามารถเขาถึงบุหรี่ไดงาย กลุมเด็กและเยาวชนซึ่งยังไมมีรายไดก็สามารถเขาถึงบุหรี่ไดงายขึ้นเชนกัน นอกจากนี้การ

ซื้อบุหรี่แบบแบงขายยังทําใหการแสดงภาพผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่อยูขางซองบุหรี่ตามกฎหมายใชไมไดผล

เพราะผูที่ซื้อบุหรี่แบบแบงขายไมเห็นภาพดังกลาวจึงไมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ 

 

มาตรการที่พบในชุมชน 

 จากการศึกษานโยบายและมาตรการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐที่ดูแลหมูบานเอื้ออาทรฯ เชน เทศบาลตําบล

แพรกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับบุหรี่พบวามีโครงการที่เกี่ยวของ 1 โครงการ คือ โครงการรณรงคงดสูบบุหรี่ ลักษณะ

ของกิจกรรมเปนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ไดแก สถานีอนามัย เทศบาล โรงเรียน และ

ประชาชน โดยการเดินขบวนถือปายไปตามชุมชนตางๆ ในเขตปกครองของเทศบาล โดยสื่อความใหคนทั่วไปเห็นโทษ

และพิษภัยของการสูบบุหรี่ เพ่ือสรางความตระหนักและความตื่นตัวของประชาชนในการเฝาระวังภัยบุหรี่ นอกจาก

โครงการดังกลาวแลวไมพบวามีโครงการหรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับบุหรี่ ซึ่งลักษณะของโครงการเปนการจัด
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กิจกรรมรณรงคภายใน 1 วัน คือวันที่ 23 พ.ค. 2552 โดยไมมีกิจกรรมอื่นตอเนื่อง สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุหรี่ที่พบ

ในหมูบานเอื้ออาทรฯ นั้นเปนกิจกรรมที่เนนการปองกันสารเสพติดประเภทผิดกฎหมาย เชน ยาบา เฮโรอีน แตไมมี

กิจกรรมที่มุงเนนในการปองกันบุหรี่โดยตรง อยางไรก็ตามพบวามีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลแพรกษา ในชวง

เวลาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554) ในยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการกลาวถึงแนวทางการพัฒนา

สงเสริมการปองกันยาเสพติด โดยมีจุดเริ่มตนมาจากโครงการที่ทางเทศบาลตําบลแพรกษาดําเนินโครงการรณรงควัน

งดสูบบุหรี่โลก “เปนที่หนึ่งไมพ่ึงบุหรี่” ซึ่งใชงบประมาณในการจัดโครงการ 10,000 บาท 

 

“ยังไมมีโครงการใดที่เกี่ยวของกับการเลิกบุหรี่มีเพียงโครงการดานปองกันยาเสพติดซึ่งมุงเนนไปที่ปญหาการติดยาเสพ

ติดประเภทที่รุนแรง เชน ยาบา เฮโรอีน เปนตน” (บอย เพศชาย อายุ 22 ป) 

 

 นอกจากนั้นเทศบาลตําบลแพรกษาไดมีการจัดวางแผนพับและเอกสารที่ไดรับจากหนวยงานตางๆที่

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบุหรี่ เชนแผนพับของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ

มีการรณรงคในโครงการรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก “เปนที่หนึ่งไมพ่ึงบุหรี่” 

 

 เมื่อถามถึงมาตรการในระดับประเทศ เชนเรื่องการขึ้นภาษีซึ่งจากงานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันวาจะชวยลด

การบริโภคลงได กลับไดรับคําตอบไปในทิศทางที่วา หากราคาบุหรี่แบบซองมีการปรับขึ้นนั้น หลายคนก็จะหันไปสูบยา

เสนแทน เพราะมีราคาถูกกวา ซึ่งปจจุบันหลายคนก็เลือกสูบสลับกันไปเพ่ือเปนการประหยัดรายจายอยูแลว 

 

 “ราคาบุหรี่ที่สูงขึ้นไมไดทําใหปริมาณการสูบ (บุหรี่) ลดลงแตทําใหเลือกสูบยาตั้ง (ยาเสน) ที่มีราคาถูกกวามาก

คือราคาหอละ 5 บาท และแรงกวาบุหรี่ และเลือกซื้อบุหรี่แบบแบงขายมากกวาแบบซองเนื่องจากสามารถซื้อไดในกําลัง

ทรัพยเทาที่มี” (ไก เพศชาย อายุ 23 ป) 

 

 “ถาบุหรี่มีราคาแพงขึ้นจะเลือกซื้อบุหรี่ที่มีราคาถูกกวาเชน เท็กซัส หรือเลือกสูบอยางอื่นแทนบุหรี่ เชน ยาตั้ง 

หรือเลือกซื้อแบบแบงขายแทน” (บอย เพศชาย อายุ 22 ป) 

 

 นอกจากมาตรการที่พบภายในหมูบานเอื้ออาทรแลว จากการสนทนากลุมทําใหทราบวายังมีอีกมาตรการหนึ่ง

ที่มีความสําคัญตอปริมาณการสูบบุหรี่ของกลุมพนักงานโรงงานคือ มาตรการหามสูบบุหรี่ภายในโรงงาน จากการ

สํารวจโดยใชแบบสอบถามพบวาผูที่อาศัยอยูในหมูบานเอื้ออาทรที่ทํางานในโรงงานมีปริมาณการสูบบุหรี่นอยกวาผูที่

ไมไดทํางานในโรงงานอยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งจากการสนทนากลุมพบวา เหตุที่พนักงานโรงงานสูบบุหรี่นอยกวาอาชีพอ่ืน

ที่ไมไดทํางานในโรงงานนาจะมีสาเหตุมาจาก พนักงานโรงงานมีเวลาในการสูบบุหรี่นอยกวาผูที่ประกอบอาชีพอื่น
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เนื่องจากโรงงานมีกฏหามไมใหพนักงานสูบบุหรี่ในเวลางาน สามารถสูบไดเฉพาะเวลาพักกลางวันและในสถานที่ที่จัด

ไวสําหรับสูบบุหรี่เทานั้น  

 

มุมมองของคนในชุมชนที่มีตอบุหร่ี 

 จากการจัดสนทนากลุมกับชาวชุมชนบานเอื้ออาทร และองคกรที่เกี่ยวของพบวา เมื่อเปรียบเทียบระหวาง

เรื่องเหลาและเรื่องบุหรี่พบวาคนสวนใหญมองวาการสูบบุหรี่อันตรายกวาการดื่มเหลาดวยเหตุผลหลายประการ เชน 

เชื่อวาการดื่มเหลาเปนการเขาสังคม มีประโยชนอยูบางเมื่อเทียบกับบุหรี่ เปนตน ซึ่งเปนมุมมองที่นาสนใจ 

 

• การดื่มเหลากอใหเกิดโทษเฉพาะกับคนที่ดื่มเทานั้น แตการสูบบุหรี่กอใหเกิดโทษทั้งกับคนที่สูบและบุคคล

รอบขาง 

• การดื่มเหลาในปริมาณที่ไมมากเกินไปนั้นมีสรรพคุณเปนยาชวยรักษาโรคบางอยางได เชน ความดันต่ํา แต

การสูบบุหรี่นั้นแมเพียงนอยนิดก็ไมมีประโยชนอะไรมีแตจะเปนโทษเทานั้น 

• โทษที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยเฉพาะที่เกิดกับรางกายรุนแรงกวาการดื่มเหลา 

• การเลิกเหลางายกวาการเลิกบุหรี่ แตถาใหเลือกระหวางเลิกบุหรี่กับเลิกเหลาคนเหลานั้นกลับเลือกเลิกบุหรี่

เพราะบุหรี่มีโทษมากกวาเหลา และมองการดื่มเหลาวาเปนเรื่องปกติในสังคม 

• การสูบบุหรี่ทําใหถูกสังคมรอบขางรังเกียจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนอยากเลิกบุหรี่ แตในกรณีของเหลานั้น

สังคมคอนขางยอมรับมากกวาจึงทําใหความตองการเลิกเหลามีนอยกวา 

• การดื่มเหลาสวนมากเปนไปเพ่ือการสังสรรคและการเขาสังคม ในขณะที่การสูบบุหรี่เปนเหตุผลสวนตัวของแต

ละคนมากกวา 

ท่ีมา: การจัดสนทนากลุม ณ หมูบานเอื้ออาทร 1 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2553 

 

 นอกจากนั้นนักวิจัยไดนําเสนอขอคนพบที่นาสนใจจากแบบสอบถามในหลายประเด็น และสอบถามแนวคิด

ของคนในชุมชนเพ่ือพยายามทําความเขาใจกับพฤติกรรมหรือขอคนพบดังกลาว ซึ่งประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยคิดวา

นาสนใจคือเรื่องการขายบุหรี่ใหแกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป ซึ่งมีประเด็นที่ขัดแยงกันอยูคือในขณะที่ความสนิทสนมของคน

ในชุมชน โดยเฉพาะระหวางยามเฝาหมูบานกับผูคาขายในตัวอาคารทําใหชวยกันและกันโดยคอยใหขอมูลเมื่อมีตํารวจ

เขามาตรวจ แตความสนิทสนมของคนในชุมชนกลับยังเขมขนไมมากพอที่จะชวยกันดูแลตักเตือนทั้งระหวางผูใหญใน

ชุมชนกับรานคา และกับเยาวชนไมใหขายและซื้อบุหรี่ในกลุมเยาชน นอกจากนี้ในมุมมองของผูขายยังมองวาหาก

ตนเองไมขาย รานอื่นๆ ก็คงขายเชนเดียวกัน  

 

นักวิจัย: พบวามีการจําหนายบุหรี่ใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

ความคิดเห็นโดยรวมของทุกกลุม: คิดวามีจริง เพราะเทาที่ทราบมีเด็กวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่แลว แตเมื่อถามวาหากพบ

จะทําอยางไร หลายคนมองหนากันพรอมกับสายหนา แลวบอกวาคงไมกลาเขาไปวากลาวตักเตือนหากไมใชคนรูจักที่
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สนิทสนม สวนกรณีที่รานคายังคงขายบุหรี่ใหกับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปนั้น ในวงสนทนาใหความเห็นวาไมสามารถเขา

ไปควบคุมดูแลรานคาได เพราะเรื่องแบบนี้อยูที่จิตสํานึกของผูคาขายมากกวา เหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหไม

สามารถควบคุมการคาขายได เนื่องจากชุมชนเปนลักษณะพึ่งพา การบังคับใชกฎหมายจึงยังทําไดไมเต็มที่ หาก

เจาหนาที่ตองการจับอยางจริงจังควรมีเจาหนาที่ตํารวจมาตรวจจับหรือนําเด็กมาลอซื้อ โดยเจาหนาที่ตํารวจควรมาจาก

สวนกลางหรือเปนคนนอกพื้นที่ เพราะองคกรสวนทองถิ่น เชน เทศบาลไมมีอํานาจหนาที่เขามาควบคุมดูแลอยางเต็มที่ 

เนื่องจากบานเอื้ออาทรมีลักษณะเปนชุมชนที่ดูแลโดยการเคหะ ฯ คณะกรรมการชุมชนเองก็เขาไปควบคุมดูแลไมได 

เพราะกลัวชาวบานไมชอบ และอาจกระทบถึงฐานเสียงในอนาคต 

 

นักวิจัย: คิดอยางไรกับการรณรงคผานสื่อสาธารณะ  

 

พนักงานโรงงานและชาวบานท่ีไมใชพนักงานโรงงาน: คิดวาการรณรงคผานสื่อสาธารณะสามารถสรางความ

ประทับใจใหแกผูชมที่ไมสูบุหรี่ แตไมคิดวาจะมีผลตอการเลิกสูบบุหรี่ของผูสูบ  “โฆษณาที่วา “แลวคุณมาทํารายฉัน

ทําไม” อันนี้ประชาชนชอบมากนะ  แตไมคิดวาคนที่เห็นโฆษณาบุหรี่นี้แลวจะเลิกสูบ คนสูบเคาไมคิดถึง พฤติกรรมที่

เคยสูบยังไง เคาก็ตองจะสูบ”   อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะใหมีโฆษณาสําหรับเด็กเพ่ือเปนการปลูกฝงใหแกตัวเด็กเอง 

รวมถึงเพ่ือใหสงผลไปยังพฤติกรรมของพอแมเด็กดวย  “ เอาอะไรที่ปลูกฝงจิตใจต้ังแตเล็กๆ นี่ มันจะเปนคานิยม พวก

ผูใหญไปเปล่ียนพฤติกรรมเคาไมไดแลว มันเขาเสนเลือดแลว ถาปลูกฝงตองปลูกตั้งแตรุนเยาวชน”  “เด็กบางคนก็นํา

โฆษณา นําส่ือมาเลาใหพอแมฟง ถาพอแมมีจิตสํานึกวารักลูกตัวเองนะ อยางลูกมาบอกเราทําไมเราไมเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมใหม ประมาณนี้นาจะดีกวา” 

 

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยและ อสม.: มีความคิดเห็นเชนเดียวกับประเด็นแอลกอฮอล ที่วาการรณรงคผานสื่อสาธารณะ

จะไดผลหากสื่อสารผานโทรทัศนเพราะเปนส่ือที่ประชาชนใหความสนใจ โดยจะตองคํานึงชวงเวลาในการสื่อสารใหตรง

กับชีวิตประจําวันของประชาชนกลุมนี้ดวย 

 

คณะกรรมการหมูบานเอื้ออาทรและเจาหนาท่ีเทศบาล:  มีความคิดเห็นเชนเดียวกับประเด็นแอลกอฮอลคือการ

รณรงคผานสื่อสาธารณะจะไดผลหากสื่อสารผานโทรทัศนเพราะเปนส่ือที่ประชาชนใหความสนใจ โดยจะตองคํานึง

ชวงเวลาในการส่ือสารใหตรงกับชีวิตประจําวันของประชาชนกลุมนี้ดวย   

  



 

4. อาหาร
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ฒนธรรมในสัง
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สารประจําทาง

ทางเลือกของค

งสวนไปซื้อที่ห

นและกัน กลาว

คนที่ไมมีความ

ปกับรถรับสงค

คนงานกอนหก

งหรือเดินเลือ

งาน หากตองก

ะ คือ กลุมโรงง

กโรงงานที่อยูใน

อาหาร เปนเรื่

งคม ลักษณะอ

สอบถามพบว

มชนเดียวกันม
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รองที่คนใน

อาชีพ และ

วาโดยรวม

ากนัก  

ชาวโรงงาน

างโรงงาน

เรื่องเวลา
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ตลาด แต

ตลาดก็ซื้อ

อก กลุมนี้

นุญาตใหมี
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รถหรือแผงลอยขายอาหารที่หนาโรงงาน สําหรับกลุมโรงงานที่อยูนอกเขตสงออก กลุมนี้ทางโรงงานไดจัดเตรียมโรง

อาหารภายในโรงงานไวใหพนักงานเชนกัน และอนุญาตใหคนงานออกมาซื้ออาหารภายนอกไดดวย ซึ่งรานอาหารภาย

นอกนั้นสวนมากเปนรานรถเข็นขายอาหารจําพวกปงยางเปนหลัก โดยอาหารเหลานี้ไมคอยสะอาดมากนัก เพราะไมมี

อุปกรณคลุมปดเพ่ือปองกันอาหารจากฝุนควันตามถนนแตอยางใด 

 

หลังเลิกงานพนักงานโรงงานที่ไมไดทํางานนอกเวลาตางเดินทางกลับบาน บางคนแวะสังสรรกับเพ่ือนตาม

รานขางทาง แวะเลือกซื้ออาหารจากตลาดสดทั้งไปประกอบเองที่บาน รวมถึงซื้ออาหารสําเร็จรูปรับประทานทั้งทานที่

รานเองหรือซื้อกลับบาน คนกลุมนี้คอนขางมีเวลาในการเลือกสรรสําหรับมื้อเย็นใหกับตนเองมากกวาคนอีกกลุมหนึ่งที่

ตองทํางานนอกเวลาซึ่งเวลาเลิกงานของแตละคนนั้นก็ตางกันออกไป ความเหนื่อยลาจากการทํางานตลอดทั้งวันสงผล

ใหคนงานกลุมนี้เลือกที่จะรับประทานอาหารสําเร็จรูปมากกวาที่จะทําอาหารรับประทานเอง อีกทั้งดวยขอจํากัดของ

เวลาทําใหคนกลุมนี้มีทางเลือกสําหรับอาหารนอย นิยมฝากทองและสุขภาพไวกับรานอาหารเปนสวนใหญ  

 

ปจจัยเสี่ยงที่พบจากการสังเกตรานอาหารยอดนิยม 

ทีมวิจัยไดศึกษาแหลงซื้อหาอาหารบริเวณรอบหมูบานที่เปนที่นิยมของพนักงานโรงงาน เชน ตลาดสด ราน

ขายอาหารซึ่งตั่งอยูทั้งในตลาดและนอกตลาด รถเข็นขายอาหาร และเลือกรานอาหารที่เดนๆ ที่ไดรับความสนใจและ

เปนที่นิยมมา 2 รานเพื่อทําการศึกษา และพบวามีปจจัยเส่ียง ดังนี้ 

 

 (1) ปจจัยเส่ียงอันเนื่องมาจากตัวผูบริโภค เกิดจากประเภทของอาหารที่เลือกรับประทาน จากการสังเกต และ

สอบถามผูพักอาศัยในหมูบานเอื้ออาทร พบวา ผูบริโภคในวัยทํางานสวนใหญนิยมการซื้ออาหารปรุงสําเร็จจากตลาด 

เนื่องจากสะดวก ราคาถูก มีใหเลือกหลากหลาย และไมเสียเวลาในการประกอบอาหารเอง ซึ่งสวนใหญมักซื้อในชวงเชา

และชวงเย็น สําหรับมื้อเที่ยงจะรับประทานอาหารที่โรงอาหารของโรงงาน โดยมากแลวผูบริโภคมักซื้ออาหารปรุงสําเร็จ

มาจากศูนยอาหารเสรีและตลาดนัดที่ตลาดนิคมจัดขึ้น จากการสังเกต พบวาผูประกอบอาหารมันประกอบอาหารอยาง

ไมถูกสุขลักษณะ เชน มีการนํามีดและเขียงที่ใชกับของสดมาใชกับอาหารที่ปรุงสุกแลว การลางผักใกลกับทอน้ําทิ้ง 

การไมเก็บอาหารในที่มิดชิดทําใหมีแมลงวันตอม เปนตน ซึ่งอาจสงผลตอสุขภาพของผูบริโภคได 

 
 จากพฤติกรรมดังกลาว สวนหน่ึงเกิดจากการขาดความใสใจของพฤติกรรมผูบริโภคเอง เนื่องจากผูบริโภค

ไมใหความสําคัญในการเลือกรับประทานอาหาร ขาดการแยกแยะวาอาหารใดควรรับประทานหรือไมควรรับประทาน 

ในการเลือกซื้ออาหารแตละครั้ง ผูบริโภคมักจะยึดตามความสะดวกเปนอันดับแรก ความสะอาดเปนลําดับสอง และ

รสชาติเปลําดับสาม (ขอมูลจากแบบสอบถาม) อยางไรก็ตามจากการสนทนากลุมทําใหทราบวาหลายคนไดใหความ

สนใจเรื่องรสชาติมากกวาความสะอาดเนื่องจากสังเกตเห็นวารานสวนใหญเปดใหคนทั่วไปเห็นวิธีการประกอบอาหาร 

และสวนใหญก็มีวิธีการที่คลายกัน ทั้งนี้ มีความคิดเห็นสวนหนึ่งในมุมมองความสะอาดของรานอาหารและผูประกอบ

อาหาร คิดวาผูประกอบอาหารรับประทานอาหารที่ปรุงเองหรือรับประทานอาหารชนิดเดียวกับที่ขายใหผูบริโภค จึงคิด

วาอาหารนั้นนาจะมีความสะอาดเพียงพอ  
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ขอจํากัดในดานเวลาและสถานที่นับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค จากการเก็บขอมูลทํา

ใหทราบวา การที่ผูบริโภคหรือผูพักอาศัยในหมูบานเอื้ออาทร ไมมีเวลาในการประกอบอาหาร สงผลใหขาดความใสใจ

ในการเลือกซื้ออาหาร จึงนิยมรับประทานอาหารที่งายและสะดวก เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และอาหารปรุงสําเร็จในตลาด

นิคม โดยไมคํานึงถึงประโยชนหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตอรางกาย เพราะแมอาหารปรุงสําเร็จที่ขายในตลาดจะไม

สะอาด ไมถูกสุขลักษณะ แตผูบริโภคยังรับประทาน เนื่องจากความคิดที่วารานคาในตลาดตางมีคุณภาพที่ไมตางกัน 

ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกไมมากนัก ซึ่งหากตองการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดียอมหมายถึงราคาที่ตองจายเพื่อ

อาหารเหลานั้นที่มากขึ้น จึงเปนขอจํากัดของผูบริโภคที่จะไดรับอาหารที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพ 

 
 (2) ปจจัยเส่ียงอันเนื่องมาจากรานอาหาร จากการศึกษาจากรานอาหารที่ไดรับความนิยมจํานวน 2 ราน พบ

ปจจัยเส่ียงเรื่องอาหาร 2 สวน ไดแกปจจัยเส่ียงจากการประกอบอาหาร และปจจัยเส่ียงจากวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร 

 
การประกอบอาหาร 

• ผูประกอบอาหารไมไดใสหมวก ใสถุงมือในการหยิบจับอาหาร และไมมีอุปกรณในการหยิบใสสวนผสมและ

เครื่องปรุง  

• ผูประกอบอาหารไมมีการใชผาปดปากเวลาไอหรือจามขณะประกอบอาหาร บางครั้งใชมือในการปดปากแตไมมี

การลางมือกอนการประกอบอาหาร  

• ไมมีการลางอาหารสด เชน เนื้อสัตวหรือผักสดกอนนําไปประกอบอาหาร นอกจากนี้ผักที่เหลือจากการขายในวัน

กอนจะถูกนํามาใชเลยโดยไมผานการลางทําความสะอาดซ้ํา  

• ตูใสอาหารไมมีกระจกปด ทําใหมีแมลงวันมาตอมเนื้อและผักในตูกระจก 

• โถใสเครื่องปรุงไมมีฝาปด ทําใหมีแมลงวันมาตอม และมีฝุนละอองจากภายนอกตกใส  

• อาหารบางอยางที่ปรุงเสร็จแลว เชน หมูยาง ถูกวางในตะแกรงโดยไมมีผาหรือวัสดุอ่ืนคลุมอาหาร  

• ตะแกรงที่ใชในการยาง มีคราบดํา ๆ เกาะทั่วตะแกรง  

• ไมมีการแยกอุปกรณที่ใชระหวางอาหารสดกับอาหารปรุงสุก เชน มีการใชมีดและเขียงหั่นเนื้อสดและเนื้อปรุงสุก

รวมกัน 

• การใสผงชูรสในปริมาณคอนขางมากในอาหารแตละชนิด  

• สถานที่ประกอบอาหารไมถูกสุขลักษณะ และไมมีการจัดการขยะที่ถูกวิธี  

• สภาพของบริเวณท่ีขายอาหารในตลาดชวงเย็น โดยเฉพาะรถเข็นที่ขายอาหารชนิดตาง ๆ วางอาหารโดยวัสดุ

คลุมอาหารเพื่อปองกันอาหารจากฝุนละอองหรือแมลงวัน นอกจานี้ตามทอระบายน้ําโดยรอบของตลาดนัดพบเห็น

หนูว่ิงไปมา  

 

วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหาร 

• ไมมีการลางเนื้อสัตวกอนนํามาประกอบอาหาร ทางรานเก็บของเหลานี้โดยหอใสถุงพลาสติกสองชั้น แลวเก็บไว

ในตูแชที่ใสน้ําแข็งไวที่กนถัง ซึ่งไมนาจะเพียงพอในการเก็บรักษาเนื้อสัตว  
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• กุงแหงมีสีแดงมากกวาปกติ อาจมีการใสสีผสมอาหารมากเกินมาตรฐาน  

• ไมมีการลางผักสดกอนนําไปประกอบอาหารหรือถาลาง จะลางแบบลวกๆ คือใสถังหรือกะละมังพลาสติกที่วางอยู

บนพ้ืน แชผักไวประมาณหานาที ใชมือคนไปมาประมาณสองนาทีแลวเทใสตะแกรงเพื่อกรองเอาน้ําออก จากนั้นก็

ใชประกอบอาหารเลย  

 

มาตรการที่พบในชุมชน 

 จากการสํารวจพื้นที่ในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง พบมาตรการที่เกี่ยวของกับอาหาร 3 มาตรการ ไดแก 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งพบเพียงปายเดียวในตลาดสด 

ปายเพื่อรณรงค “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” เพ่ือปองกันไขหวัด 2009 ที่พบในรูปแบบคอนขางหลากหลาย และ

โครงการอาหารปลอดภัย โดยกระทรวงสาธารณสุข  

 

รูปที่ 2. 10 ปาย “Q Mark” เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 

 
 

รูปที่ 2. 11ปายไฟวิ่งเพ่ือรณรงค “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” เพ่ือปองกันไขหวัด 2009 
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รูปที่ 2. 12 ปายรณรงค “โครงการอาหารปลอดภัย” โดยกระทรวงสาธารณสุข

 
 

 มาตรการสุดทายเปนมาตรการที่เดนชัดที่สุดและมีการดําเนินงานโดยเจาหนาที่ในระดับทองถ่ิน ไดแก 

เทศบาลตําบลแพรกษา โดยมีวัตถุประสงคคือ 

1. จัดระเบียบสถานประกอบการจําหนายอาหารใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
2. ตรวจสอบและควบคุมการใชสารปรุงแตงอาหารใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
3. ใหผูประกอบการจําหนายอาหารไดเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
4. พัฒนาคุณภาพสถานที่จําหนายอาหาร 
 

 เทศบาลเปนผูสงเจาหนาที่ฝายสาธารณสุขมาประเมินรานอาหารในเขตที่รับผิดชอบ การดําเนินการเริ่มจาก

การประชาสัมพันธความสําคัญของการมีปาย “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” ซึ่งเปนปายที่แสดงถึงการรับรองมาตรฐาน

เรื่องอาหารใหแกรานอาหารนั้น จากนั้นทางรานเปนผูย่ืนความจํานงวาตองการไดปาย เมื่อไดรับการแจงความจํานง

ดังกลาว ทางเทศบาลจึงสงเจาหนาที่มาสุมตรวจรานนั้นโดยไมมีการบอกลวงหนา ซึ่งขอกําหนดในการตรวจสอบมี

ลักษณะเปนรายการจํานวนสิบหาขอ โดยรานที่ผานการประเมินตองผานทั้งสิบหาขอ เจาหนาที่ประเมินตั้งแต

สุขลักษณะในหองครัว ความสะอาดของสถานที่ประกอบอาหาร เครื่องมือและอุปกรณที่ใช ภาชนะใสอาหาร 

กระบวนการประกอบอาหาร รวมไปถึงการตรวจความสะอาดของผูประกอบอาหาร เชน การตรวจเล็บ การสวมถุงมือ 

การสวมหมวกคลุมผม เปนตน นอกจากนั้นยังมีการเก็บตัวอยางอาหารไปทดสอบหาเชื้อจุนลินทรีย เจาหนาที่จะออก

ตรวจประมาณสองถึงสามครั้งแลวแตสภาพของราน บางรานไมผานการตรวจในครั้งแรกตองมีการปรับปรุง และมา

ตรวจอีกครั้งวารานนั้น ไดปรับปรุงหรือไม ถารานไหนผานการประเมินจะไดรับจดหมายแจงใหไปรับปายไดที่สํานักงาน

เทศบาลตําบลแพรกษา ปายนี้มีสองขนาดคือ เล็กและใหญ บนปายจะมีชื่อรานและวันหมดอายุติดอยู หนึ่งปายมีอายุ

การใชงานหนึ่งป ในระหวางนั้นจะมีการมาสุมตรวจเรื่อยๆ โดยหากพบวารานไมไดมาตรฐานตามที่ตกลงไว ทาง

เทศบาลจะทําการยึดปายคืน เมื่อปายหมดอายุแลวทางเทศบาลจะออกมาสุมตรวจอีกครั้งแลวก็จะตออายุปายใหใหม 

รานจําหนายอาหารไมจําเปนตองเสียคาใชจายใดๆ  

 

 จากการสํารวจพื้นที่ไดแกบริเวณรานคา และตลาดรอบๆ ชุมชนบานเอื้ออาทร ไปจนถึงทางเขานิคม

อุตสาหกรรมบางปู พบวา มีรานอาหารเพียงไมกี่รานที่ไดรับปายดังกลาว นอกจากนั้นยังพบวา ในตลาดสดรวมถึง

รานอาหารที่อยูในศูนยอาหารซึ่งเปนแหลงใหญในการซื้ออาหารของคนในชุมชนกลับไมพบปายดังกลาวเลย นอกจากนี้
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เมื่อถามมุมมองที่มีตอปาย ‘อาหารสะอาด รสชาติอรอย’ กับพอคาแมคาละแวกนั้น สวนใหญไดคําตอบเหมือนกัน คือให

ความสนใจ แตไมรูตองทําอยางไรถึงจะไดปายนี้มา นี่คือคําถามของพอคาและแมคาหลาย ๆ คน  

 

 “การไดปายมาไมทําใหกลุมลูกคาเปล่ียนแปลง ยอดขายไมแตกตางจากเดิม ลูกคาของรานนี้เปนพนักงานใน

สํานักงานเปนสวนใหญ โดยจะโทรมาสั่งกอนแลวมารับเอาไปทานในชวงเที่ยง”--รานกวยเตี๋ยวแหงหนึ่ง 

 “ไดปายนี้มาสามเดือนแลว ไมแนใจวาลูกคาเพ่ิมขึ้นเพราะปายหรือไม เพราะมีลูกคาเยอะขึ้นจริงแตเพราะเรามี

เมนูอาหารมากขึ้นอีกเทาตัว สรุปไมไดวาเพราะอะไร ไมเคยมีลูกคาถามเลยวาเปนปายอะไร แตถามองจากมุมเราใน

ฐานะลูกคาคงจะเขารานที่มีปายนี้ เพราะบงบอกวาอาหารสะอาด ปลอดภัย”--รานกวยจั๊บแหงหนึ่ง 

 

 มาตรการอาหารสะอาดรสชาติอรอย ไมไดมีผลตอผูที่อาศัยในชุมชนมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงาน

โรงงานที่มีขอจํากัดเรื่องเวลา อยางไรก็ตามชาวบานในชุมชนที่ประกอบอาชีพอื่น ตางไดใหความคิดเห็นไปในแนวทาง

เดียวกันถึงมาตรการนี้วาในการเลือกซื้ออาหารนั้น ไมไดดูที่ปายหรือคําเชิญชวนเปนหลัก แตในการเลือกซื้ออาหารจะ

พิจารณาถึงรสชาติและประเภทของอาหารที่ตอบสนองตอความตองการของตนเองในเวลานั้นเปนอันดับแรก นอกจากนี้

ผูอาศัยในชุมชนยังใหขอคิดเห็นถึงความสะอาดเกี่ยวกับรานอาหารอีกวา 

 

  “ไดปายมาแลวก็ไมรูวาจะสะอาดจริงหรือเปลา เพราะไมแนใจวาคนที่ใหปายมาจะไดกลับมาตรวจสอบซ้ํา

หรือไม บางรานไมมีปายแตดูแลวเขาไมสกปรกและทําอรอยก็ซื้อ แตบางรานที่สกปรกมาก ถึงจะอรอยยังไงก็คงไมกิน” 

– ชาวชุมชนบานเอื้ออาทร 

   

นอกจากมาตรการอาหารสะอาดรสชาติอรอยแลว อีกมาตรการที่พบมากก็คือการรณรงคเรื่อง “กินรอน ชอน

กลาง ลางมือ” เพ่ือปองกันไขหวัด 2009 ซึ่งสวนใหญเปนการรณรงคจากเจาหนาที่สวนกลาง สังเกตไดจากปายรณรงค

ที่มักจะติดอยูที่สถานที่ราชการรวมถึงบริเวณโรงงาน นอกจากนั้นชองทางที่ชาวบานทราบถึงการรณรงคเรื่องนี้ที่สําคัญ

ก็คือโทรทัศน สาเหตุสําคัญที่ทําใหชุมชนมิไดมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารอาจเปนเพราะเปน

ความเคยชินของคนในชุมชน จึงไมตระหนักถึงปญหานี้เทาที่ควร  

 

มุมมองของคนในชุมชนตอเร่ืองการบริโภคอาหาร 

 อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องอาหารยังมิไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนปญหาสําคัญของชุมชนเทาใด ทั้งนี้จากการ

สนทนากลุมทําใหเราไดทราบมุมมองอีกมุมหนึ่งที่มีตอเรื่องการบริโภคอาหารของคนในชุมชน ขอคนพบท่ีนาสนใจจาก

การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามชี้ใหเห็นวาพนักงานโรงงานสวนใหญซื้ออาหารสําเร็จรูปรับประทาน และไดรับการ

ยืนยันจากกลุมพนักงานเองวาเปนเรื่องจริงเนื่องดวยวิถีชีวิตในการทํางานทําใหพวกเขาไมมีทางเลือกมากนัก 

 

นักวิจัย: พนักงานโรงงานมีโอกาสในการซื้ออาหารปรุงสําเร็จมากกวาพนักงานประจํา 

ชาวบาน: จริง เพราะไมนาจะมีเวลาในการประกอบอาหาร เนื่องจากตองเขางานแตเชา กวาจะกลับถึงบานก็ดึกเพราะ

ตองทําโอที 
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 นอกจากนี้ยังพบวากลุมที่อาศัยอยูกับครอบครัวมีโอกาสและทางเลือกมากกวาผูที่อาศัยเพียงคนเดียวหรือกับ

เพ่ือน โดยผูที่อาศัยแบบครอบครัวมีโอกาสในการประกอบอาหารรับประทานเองมากกวาผูพักอาศัยคนเดียวหรือกับ

เพ่ือน รวมถึงมีสุขลักษณะในการประกอบอาหารและบริโภคอาหารที่ดีกวา 

 

นักวิจัย: ครัวเรือนที่มีสมาชิกมากขึ้นจะมีโอกาสใจการรับประทานอาหารปรุงสุกใหมมากกวา 

ชาวบาน: การทําอาหารรับประทานเองในปริมาณมากจะถูกกวาการซื้อ 
 

 เมื่อถามถึงเรื่องการทานอาหารปรุงสุกใหม การใชชอนกลาง และการลางมือกอนรับประทานอาหาร พบวา

ชาวบานไมใหความสําคัญกับเรื่องการใชชอนกลางเทาที่ควร เนื่องจากเกรงวาเพ่ือนรอบขางจะหาวารังเกียจ นอกจากนี้

ยังมีบางเหตุผลที่บอกวา เสียเวลา เพราะคิดวาการใชชอนกลางทําใหใชเวลาในการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น  สําหรับ

การรับประทานอาหารรอนนั้นเปนส่ิงที่ชาวบานปฏิบัติเปนปกติอยูแลว โดยใหเหตุผลวา การรับประทานอาหารรอน

อรอยกวาอาหารที่เย็นชืดแลว สวนการลางมือก็ลางเพราะวามือสกปรกไมไดคิดวาจะชวยปองกันโรค  

 

นักวิจัย: มีเพียง 1 ใน 4 เทานั้นที่ใชชอนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารกับผูอ่ืน 

ชาวบาน: ปกติเมื่อรับประทานอาหารกับผูอ่ืนจะไมใชชอนกลาง ยกเวนในกรณีที่เปนอาหารจําพวกแกง หรือตม เพราะ

ถาใชชอนกลางจะทําใหเพ่ือนรูสึกวาเรารังเกียจ นอกจากนั้นอาจถูกมองวาพยายามทําตัวเปนผูดี 

 

5. ยุงลาย  

 

จากการสํารวจพบวาหองพักทุกหองในบานเอื้ออาทรตองติดมุงลวดเพื่อปองกันยุง นอกจากนี้พบวาชวงเวลาที่

คนในชุมชนไดรับความเดือดรอนจากเรื่องยุงมากที่สุดคือชวงประมาณหกโมงเย็นเปนตนไป ซึ่งเปนเวลาที่ผูคนใน

ชุมชนมักออกมาทํากิจกรรมนอกบาน อยางไรก็ตามประเด็นนี้มีการดําเนินมาตรการในการปองกันปญหาโดยองคกร

สวนทองถ่ินและคนในชุมชนมากที่สุด โดยมาตรการที่พบไดแก การรณรงค การพนยาโดยเทศบาล และการแจก

ทรายอะเบทโดยอาสาสมัครชุมชนใหกับคนในชุมชนเพื่อนําไปโรยในแหลงน้ําขังบริเวณชุมชน ซึ่งการแจกทรายอะเบท

มักจะทําควบคูกับการใหความรูในการปองกันยุงลายกับคนในชุมชน ดังนั้นทีมวิจัยจึงเลือกมาตรการนี้เปนมาตรการใน

การศึกษา โดยมีสมมติฐานวาหากผูตอบแบบสอบถามไดรับทรายอะเบทแสดงวามีการเขาถึงมาตรการ และหากมีการ

นําไปใชที่ถูกตองจะแปลวาประชาชนเขาใจในมาตรการนี้ 

 

แมวาสถานการณการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกภายในชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 นั้นยังไมรุนแรง 

เพราะไมเคยพบผูปวยดวยโรคไขเลือดออกเลยก็ตามที แตทั้งนี้ชุมชนดังกลาวก็ยังจัดอยูในเขตพ้ืนที่เส่ียงตอการแพร

ระบาดของโรคไขเลือดออก เนื่องจากในชุมชนมียุงออกหากินชวงเวลาพลบค่ําอยางชุกชุม ประกอบกับบริเวณพื้นที่ทั้ง

ในชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบมีทั้งชุมชนเมือง ชุมชนเมืองกึ่งชนบท พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมที่เปนแหลงเส่ือมโทรมและมีผู

อยูอาศัยอยางแออัด มีน้ําทิ้งจากที่พักอาศัยขัง ซึ่งกลายเปนแหลงเพาะพันธุยุงไดอยางดีจึงเปนพ้ืนที่เส่ียงตอการเกิด

โรคไขเลือดออก 
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รูปที่ 2. 13 น้ําขังในบริเวณแหลงที่พัก 

 
 

ลักษณะพื้นท่ีท่ีเปนแหลงเพาะพันธุยุง 

ภายในบริเวณชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 มีแหลงน้ําขังขนาดเล็กๆ เชน จานรองกระถางตนไมที่ต้ังอยู

ตามมุมอาคารที่พักอาศัย หรือโองน้ําที่ไมมีฝาปดที่ผูพักอาศัยนํามาใชรองน้ําฝนเก็บไวใช ซึ่งแหลงที่มีน้ําขังเหลานี้เปน

แหลงเพาะพันธุยุงไดเปนอยางดี อันเปนสาเหตหุนึ่งของปญหายุงแพรระบาดในชุมชน   

 

รูปที่ 2. 14 แหลงน้ําที่ชาวบานรองไวในบริเวณรอบบาน โดยไมมีฝาปด ซึ่งอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายได 

 
 

ที่บริเวณใตถุนอาคารที่พักอาศัยของแตละอาคาร ในหมูบานเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 นั้น เปนแหลง

เพาะพันธุยุงแหลงหนึ่ง สาเหตุที่ทําใหพ้ืนดินบริเวณใตถุนอาคารที่พักในหมูบานเอื้ออาทรสมุทรปราการ1 ถูกน้ํากัด

เซาะและทรุดตัวลงไปกลายเปนแองน้ําสําหรับใหยุงเพาะพันธุได เนื่องมาจากการกอสรางชุมชนขึ้นบนที่ดินซึ่งเคยเปน

พ้ืนที่ทางการเกษตรอยางบอเล้ียงปลามากอน โดยกอนการกอสรางตัวอาคารที่พักอาศัยนั้นตองมีการถมดินปรับพ้ืนที่

จากบอปลาใหกลายเปนพ้ืนราบเสียกอนภายในเวลาอันรวดเร็วเพียงแค 1 ปเทานั้น ทําใหดินที่นํามาถมปรับพ้ืนที่นั้นยัง

ไมแนนตัว เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลเซาะดินที่อยูใตพ้ืนอาคารใหกลายเปนแองดินลึกลงไป แลวน้ําฝนก็จะไหลลงมาขัง

รวมกัน  

นอกเหนือจากแหลงนํ้าขังที่เปนแหลงเพาะพันธยุงภายในเขตหมูบานเอื้ออาทรแลว แหลงเพาะพันธยุงอยางดี

อีกแหลงหนึ่งที่อยูไมไกลจากเขตชุมชนมากนัก หางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 200 เมตร คือกองยาง
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รถยนตเกาจํานวนมากที่อยูบริเวณลานกวางทายตลาดสดนิคมฯ ที่รอขนยาย สงผลใหเกิดน้ําขังอยูในยางรถยนตเมื่อมี

ฝนตกและกลายเปนที่เพาะพันธุยุง  

 

รูปที่ 2. 15 กองยางรถยนตเกาบริเวณลานกวางทายตลาดสดนิคมฯ 

 
 

สถานการณไขเลือดออกในพื้นท่ี 

จากรายงานสรุปผลการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ป พ.ศ. 2551 ของสถานีอนามัยตําบลแพรกษา สถิติ

จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจัดอยูในอันดับที่ 4 ที่มีจํานวนผูปวยสูงสุด รองจากโรคอุจจาระรวง ปอดอักเสบ และตา

แดงตามลําดับ คือ มีผูปวยจํานวน 79 คน คิดเปนอัตราปวย 303.46 ตอแสนประชากร ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2. 3 โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ป 2551 ในพ้ืนที่ สอต.แพรกษา 5 อันดับแรก 

อันดับ โรค จํานวนผูปวย (คน) อัตราปวยตอแสนประชากร 

1 อุจจาระรวง 941 3,614.64 

2 ปอดอักเสบ 137 526.25 

3 ตาแดง 81 311.14 
4 ไขเลือดออก 79 303.46 

5 สุกใส 75 288.09 
ท่ีมา: รายงานสรุปผลการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ป พ.ศ. 2551  

 

เมื่อจําแนกจํานวนผูปวยตามสถานที่ที่เกิดโรค หรือที่พักอาศัยของผูปวย พบผูปวยไขเลือดออกสูงสุดในหมูที่ 

4 ของตําบลแพรกษา ซึ่งเปนที่ต้ังของชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 โดยมีอัตราปวย 552.89 ตอแสนประชากร 

รองลงมาคือ หมูที่ 1 ตําบลแพรกษา และหมูที่ 7 ตําบลแพรกษา มีอัตราปวย 510.20 และ 508.41 ตอแสนประชากร 

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2. 4 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก แยกรายหมูบาน ป 2551 

หมู จํานวนผูปวย (คน) อัตราปวยตอแสนประชากร 

หมู4 ต.บางเมือง 1 71.07 

หมู1 ต.แพรกษา 7 510.20 

หมู2 ต.แพรกษา 14 367.93 

หมู3 ต.แพรกษา 7 152.90 
หมู4 ต.แพรกษา 15   (ที่ตั้งของชุมชนเอื้ออาทรฯ) 552.89 

หมู5 ต.แพรกษา 15 206.30 

หมู6 ต.แพรกษา 7 300.42 

หมู7 ต.แพรกษา 13 508.41 

ท่ีมา: จากรายงานสรุปผลการเฝาระวังโรคทางระบาดวทิยา ป พ.ศ. 2551 

 

การเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม จากตางจังหวัดเขาออกในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการอยู

เสมอๆ รวมท้ังแรงงานตางดาวที่อยูกันอยางแออัด ขาดความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ และในสวนที่ไมไดอยูภายใต

การดูแลของภาครัฐ แรงงานเหลานี้จึงอาจนําพาเชื้อโรคไขเลือดออกเขามาแพรระบาดในพื้นที่ได เนื่องจากที่ต้ังชุมชน

เอ้ืออาทรสมุทรปราการ 1 นั้นอยูใกลกับเขตอุตสาหกรรมของของจังหวัดสมุทรปราการ  

 

มาตรการที่พบในชุมชน 

สําหรับมาตรการที่เกี่ยวของกับงานรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกที่พบในชุมชนบานเอื้ออาทรสมุทรปราการ 

1 ไดแก กิจกรรมรณรงคตางๆ การฉีดพนหมอกควันเพ่ือกําจัดยุงลาย กิจกรรมแจกทรายอะเบทและการใหความรูแก

ประชาชนในชุมชน ในรูปแบบของแผนพับประชาสัมพันธ โดยเทศบาลตําบลแพรกษาไดประสานงานรวมกับ อบต.

แพรกษา และสถานีอนามัยตําบลแพรกษา การแจกจายแผนพับสีใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก อาการของผูปวย 

วิธีการดูแลตนเองเมื่อปวยเปนไขเลือดออก และวิธีการปองกันยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกที่จัดพิมพโดยเทศบาล 

และใบปลิวใหความรูในทํานองเดียวกันจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พรอมทรายอะเบทน้ําหนัก 50 

กรัมจากอบต.แพรกษา โดยสถานีอนามัยตําบลแพรกษาเปนผูแจกจายสูประชาชนผานอสม.ประจําชุมชนแตละชุมชน

อีกทอดหนึ่ง 
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ตารางที่ 2. 5 ปายรณรงค “ระวังโรคไขเลือดออกระบาด” ในงานเทศบาลสัญจร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ ที่ทําการ

สหกรณบริการชุมชน หมูบานเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 

 
 

อยางไรก็ตามแมพบวาในชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จะมีมาตรการแจกทรายอะเบทแกผูพักอาศัยเพ่ือใช

ปองกันลูกน้ํายุงลาย แตจากขอคนพบที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามปรากฏวา 1 ใน 3 (รอยละ 33) ของ

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไมรูจักและไมเคยรับแจกทราบอะเบท และกวา 1 ใน 3 ใชทรายอะเบทไมถูกวิธี เชน โรย

ในทอน้ําทิ้ง หรือโรยในแหลงน้ําเสียรอบชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาของการใชมาตรการดังกลาวในการกําจัด

ยุงลายของผูพักอาศัยในชุมชนนี้ สาเหตุที่ทําใหผูพักอาศัยในชุมชนใชทรายอะเบทผิดวิธี เนื่องมาจากขาดความรูความ

เขาใจ วิธีการใชทรายอะเบท ไมศึกษาวิธีการใชอยางละเอียดรอบคอบจากแผนพับใบปลิวประชาสัมพันธ ซึ่งวิธีใชที่

ถูกตองนั้นจะตองใสทรายอะเบทลงในที่น้ําขังไมถายเท ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธยุงเทานั้น สาเหตุอีกประการคือสภาพที่

พักอาศัยของชุมชนเปนหองพักสวนตัวบนอาคารชุด ไมปรากฏแหลงน้ําขังที่ไมถายเทอยูอยางชัดเจนมากนัก (บางคน

เห็นยุงบินขึ้นมาจากทอน้ําทิ้งหลังหองพัก) เมื่อไดรับแจกทรายอะเบทแลวจึงนําไปเทใสทอน้ําทิ้งตรงทายหองพัก 

เพ่ือที่จะกําจัดยุงที่อาศัยอยูในทอน้ําทิ้ง ซึ่งทอน้ําทิ้งดังกลาวเปนเพียงที่พักหลบซอนของยุงเทานั้น ไมไดเปนแหลงน้ํา

ขังที่ควรโรยทรายอะเบทแตอยางใด  

 

มุมมองของคนในชุมชนตอเร่ืองยุง 

  จากการจัดสนทนากลุม พบวาสําหรับผูพักอาศัยในชุมชนเอื้ออาทรแลว ปญหาเรื่องยุงถือวาเปนปญหาที่ผูพัก

อาศัยใหความสําคัญและเปนเรื่องที่ควรเรงแกไขมากที่สุด เหนือกวาปญหาเรื่องสุรา บุหรี่ และปญหาเรื่องอาหารไม

ปลอดภัย เนื่องจากผูพักอาศัยในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัย จะไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวแทบทุกคนและคิดวา

ปญหาเรื่องยุงแกไขงายกวา อีกทั้งยังมีมุมมองตอปญหาอื่นๆ วาแกไขไดยากและเปนเรื่องสวนตัวของปจเจกบุคคลถา

จะใหแกไขก็ตองขึ้นอยูกับตัวบุคคลนั้นเอง 

 

ยุงลาย: ปญหาที่ควรแกไขอยางเรงดวน 

 “ขนาดเด็กแรกเกิด ตรงน้ีเม็ดนึง ตรงน้ันเม็ดนึง มันกัดหมดเลย ชุมชนนี้เรื่องยุงนี่ปญหาใหญเลย...มันแกไข

ลําบาก เรื่องแกกับคนมันลําบาก...แกกับยุงดีกวา แกเรื่องเหลาบุหรี่มันแกไมได แกเรื่องความสะอาดขึ้นอยูกับพิจารณา

...มาแกจุดนี้ดีกวา” (ชาวชุมชนบานเอื้ออาทร)  
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ในการสนทนากลุม ผูแทนจากสถานีอนามัย และอสม.เสนอวาอยากใหแกปญหาเรื่องยุงมากที่สุดเนื่องจาก

มองวาเรื่องเหลาและบุหรี่ไมสามารถแกได และเรื่องอาหารก็เปนเรื่องความชอบสวนตัว แตเรื่องยุงเปนปญหาสําคัญที่

กอใหเกิดความรําคาญมาก นอกจากนั้นยังมีปญหาเกี่ยวกับการเขามาดําเนินการตางๆ ในหมูบานเอื้ออาทรที่ตองรอให

คณะกรรมการหมูบานเห็นชอบดวยกอนจะเริ่มดําเนินการใดๆ 

 

นักวิจัย: หนึ่งในสามของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไมรูจักและไมเคยไดรับแจกทรายอะเบท  

ชาวบาน: คนสวนใหญรูจักทรายอะเบท แตยังมีผูเขาใจวาการนําทรายอะเบทไปโรยใตอาคาร หรือในบอน้ําทิ้งสามารถ
ชวยกําจัดลูกน้ํายุงลายได 

 

 ในการสนทนากลุมชาวบานเอื้ออาทรทั้งที่เปนกลุมพนักงานโรงงานและไมใชพนักงานโรงงาน ทีมวิจัยไดถาม

ถึงมาตรการในการกําจัดลูกน้ํายุงลายที่พวกเขาคิดวานาจะมีประสิทธิผลมากที่สุด และตองการเห็น จึงไดรับคําตอบวา 

การพนยาเพ่ือกําจัดยุงลายนาจะเปนวิธีที่ไดผล และอยากใหมีการพนยาเพ่ือกําจัดยุงลายถี่มากขึ้นกวานี้ กลุมพนักงาน

โรงงานเสนอวาชอบมาตรการในการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลายเพราะหลังจากฉีดพนแลวรูสึกวายุงหายไปอยางเห็น

ไดชัดพักหนึ่ง แตอยากใหมีการทําอยางตอเนื่อง แตหนวยงานที่รับผิดชอบยังเขามาจัดการตรงนี้ไมเพียงพอ ในขณะท่ี

การพูดคุยกับกลุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบก็ทําใหเราทราบขอมูลอีกดานวาเทศบาลมีนโยบายในการออกไปพนยากําจัด

ยุงลายเมื่อรองขอ แตโดยปกติก็ไดดําเนินการเปนประจําอยูแลว แตทําในเวลาราชการ ซึ่งผูพักอาศัยในหมูบานเอื้อ

อาทรออกไปทํางานจึงไมไดรับรูเกี่ยวกับขอมูลดังกลาว หากกลาวถึงการรณรงคทางเทศบาลใหขอมูลวาสามารถจัด

กิจกรรมตางๆ ในหมูบานเอื้ออาทร ไดเฉพาะวันอาทิตยบายเทานั้น เนื่องจากเปนชวงที่พนักงานโรงงานหยุดงานซึ่ง

เปนอีกเหตุผลที่ทําใหการจัดกิจกรรมรณรงคตางๆ เปนไปไดยาก นอกจากนั้นคณะกรรมการชุมชนยังเพ่ิมเติมขอมูลที่

เกี่ยวกับความพยายามในการแกปญหาในสวนของชุมชนวา มีการใชน้ําหมักชีวภาพในการกําจังลูกน้ํายุงลาย (ไลมดได

ดวย) โดยนําไปโรยในบอน้ําทิ้ง บรเิวณที่น้ําขัง เปนตน 
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บทที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนบานเอื้ออาทร  
ผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพ และปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 บทที่ผานมาไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาชุมชน ไดแก ขอมูลชุมชน ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงที่พบใน

ชุมชน รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวของกับปจจัยเส่ียงดานสุขภาพซึ่งชุมชนเปนผูดําเนินการ บทนี้เสนอมาตรการที่มุง

จัดการปจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพที่พบในชุมชนบานเอื้ออาทร 4 เรื่อง ซึ่งเปนมาตรการที่ดําเนินการ

โดยหนวยงานระดับประเทศ ไดแก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) และเปนมาตรการที่คนในชุมชนใหความสนใจ มาตรการเหลานี้เปนมาตรการที่มุงใหขอมูลขาวสารผาน

หลายชองทาง รวมทั้งส่ือสาธารณะ เชน การประชาสัมพันธทางโทรทัศน และวิทยุ นักวิจัยไดนําขอมูลเกี่ยวกับ

มาตรการดังกลาวทั้งในสวนขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณไปวิเคราะหตามองคประกอบของกรอบการศึกษาที่

กําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวยลักษณะประชากร ความเหมาะสมของมาตรการที่มีตอกลุมคนงานโรงงานและประชาชน

อาชีพอ่ืนที่อาศัยในชุมชนแหงนี้ เพ่ือทําความเขาใจเรื่องขอจํากัดในการรับขอมูลขาวสาร รวมถึงขอบังคับทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ ความเขาใจ รวมถึงการนําขอมูลดังกลาวไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตน 

  

 จากการสังเกตสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และพูดคุยกับคนในชุมชนมาเปนระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ทีมวิจัยได

พัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณในประเด็นที่สนใจซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก (1) ขอมูลที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยเส่ียงดานสุขภาพทั้งส่ีที่ไดจากการศึกษาชุมชน ไดแก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การ

สูบบุหรี่ การบริโภคอาหารไมสะอาด และยุงลาย ไขเลือดออก (2) การรับขอมูลขาวสาร รวมถึงขอบังคับทางกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ และความเขาใจที่มีตอขอมูลดังกลาว โดยนักวิจัยไดเลือกศึกษาตามปจจัยและ

พฤติกรรมเสี่ยง และพิจารณาวาเปนขอมูลขาวสาร หรือขอบังคับทางกฎหมายที่พบในชุมชน และท่ีคนในชุมชนใหความ

สนใจ (พิจารณารายละเอียดในบทที่ 2) ขอมูลขาวสารดังกลาว ไดแก การจํากัดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การ

รณรงคงานบุญปลอดเหลา การกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ การกําจัดยุงลายโดยการแจก

ทรายอะเบท การกินอาหารรอน ใชชอนกลาง ลางมือ และการรับรองอาหารสะอาดรสชาติอรอย และ (3) ขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม (พิจารณาแบบสอบถามในภาคผนวก) ทีมวิจัยไดเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 

2552 โดยตั้งโตะสัมภาษณบริเวณสหกรณชุมชนบานเอื้ออาทร มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 799 คน เปนชาย 304 

คน หญิง 495 คน ผูตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งทํางานในโรงงานทั้งพนักงานในสายการผลิตและที่ทํางานในสํานักงาน 

นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน คนขับรถแท็กซี่ คาขาย พนักงานบริษัท นักเรียนนักศึกษา เปนตน ผูตอบ

แบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 36 ป และมีรายไดครัวเรือนตอเดือน ประมาณ 18,000 บาท (พนักงานโรงงานประมาณ 

19,000 บาท) สวนใหญ (มากกวารอยละ 70) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือตํ่ากวา 
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มาตรการสรางเสริมสุขภาพที่ศึกษา 

  

 มาตรการสรางเสริมสุขภาพที่พบในชุมชนนั้นดําเนินการโดยหลายหนวยงาน ทั้งที่เปนหนวยงานสวนทองถ่ิน 

จากสมาชิกในชุมชนเอง หรือเปนมาตรการที่ดําเนินการโดยหนวยงานระดับประเทศที่มีขอบเขตความรับผิดชอบใน

เรื่องการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน (ตารางที่ 3.1) มาตรการสรางเสริมสุขภาพที่พบจากการศึกษาชุมชน และตรง

กับปจจัยและพฤติกรรมเส่ียงที่นักวิจัยเลือกมาศึกษานั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก (1) การใหการศึกษาดานสุขภาพ 

ไดแก การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเปนอยูที่ดีและปองกันทุกขภาวะผานการใหความรูและสรางทัศนคติ เชน การรณรงค

เรื่องโทษของบุหรี่ หรือ การรณรงคเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน และ (2) การคุมครองสุขภาพ 

ไดแก การปกปองประชากรโดยใชเครื่องมือทางกฎหมาย การคลัง หรือมาตรการทางสังคมตางๆ เชน การกําหนดเวลา

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือการกําหนดอายุขั้นต่ําของผูซื้อบุหรี่ ทั้งนี้มาตรการทางกฎหมายที่พบในการศึกษานี้

ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนเปนส่ิงที่มีการบังคับใชและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย ซึ่งตัวมาตรการจะถูกใช

โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และอีกสวนเปนการนําขอมูลที่ปรากฎในกฎหมายมาประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับ

ทราบ มาตรการทางกฎหมายที่ศึกษาในชุมชนจึงอยูในรูปของการใหขอมูลขาวสารผานชองทางการประชาสัมพันธ

ตางๆ เชน การนําขอความในพระราชบัญญัติมาทําเปนแผนปายประกาศติดตามรานคา เปนตน 

 

 ตารางที่ 3.1 นําเสนอพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงของคนในชุมชนและมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของที่

ดําเนินการโดยหนวยงานระดับประเทศและหนวยงานระดับทองถ่ิน ที่พบในชุมชนบานเอื้ออาทร โดยนักวิจัยไดคัดเลือก

ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงเลือกมาตรการที่เกี่ยวของกับปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 4 เรื่องจากขอมูลการศึกษา

ชุมชนในบทที่ 2 และจากความสนใจของคนในชุมชน  

  

 มาตรการตรงกับส่ิงที่คนในชุมชนมองวาเปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่ สุดของพวกเขาซึ่งก็คือเรื่องยุงลาย 

ไขเลือดออก โดยมาตรการที่พบในชุมชน ไดแก การรณรงคผานส่ือสาธารณะโดยหนวยงานในกระทรวงสาธารณะสุข 

การแจกทรายอะเบทโดย อสม. การพนยาโดยเทศบาล การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชนปละครั้ง ดําเนินการโดย

เทศบาล สถานีอนามัย และอสม. การจัดกิจกรรมเดินรณรงค และใหเด็กๆ ตักลูกน้ํามาแลกไอศครีม และการติดปาย

ประชาสัมพันธในเขตชุมชน เปนตน 

 

 พบวามาตรการที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับประเทศที่ดําเนินการโดยสสส.นั้นมีเปน

จํานวนมาก มาตรการทางกฎหมาย เชน การจํากัดการโฆษณา การกําหนดอายุของผูซื้อและการจํากัดเวลาจําหนาย 

เปนตน มาตรการรณรงคผานส่ือสาธารณะ เชน การรณรงคเรื่องงานบุญปลอดเหลา, เมาไมขับ, งดเหลา เขาพรรษา, 

จน เครียด กินเหลา เปนตน ซึ่งในภาพรวมแลวทุกมาตรการตางก็มุงไปสูเปาหมายสูงสุดคือการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตามภายในชุมชนเองนั้นพบไม

มาก โดยมาตรการที่พบ ไดแก พบรานขายของชํา 1 รานติดประกาศไมจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ใหกับผูมี

อายุตํ่ากวา 18 ป และการหามดื่มเหลาในวัดโดยเจาอาวาสวัดแพรกษา 
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 มาตรการที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ในภาพรวมนั้นเชนเดียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือมี

เปาหมายเพื่อลดการสูบบุหรี่ผานมาตรการเฉพาะที่หลากหลาย โดยในระดับประเทศนั้นมีการกําหนดมาตรการทั้ง

กฎหมาย และการรณรงค โดยมาตรการทางกฎหมาย เชน การหามโฆษณา การกําหนดอายุของผูซื้อ การหามสูบบุหรี่

ในที่สาธารณะ เปนตน สวนการรณรงคผานสื่อสาธารณะ เชน เรื่อง การรณรงคสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และ

รณรงคผลเสียของการสูบบุหรี่ เปนตน มาตรการที่นักวิจัยพบในชุมชนบานเอื้ออาทรนั้น ไดแก รานขายของชํา 1 ราน

ติดประกาศไมขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป 

 

 มาตรการที่เกี่ยวของกับสุขลักษณะในการบริโภคอาหารในการศึกษามี 2 มาตรการ ไดแก การรณรงคกินรอน 

ชอนกลาง ลางมือ มีวัตถุประสงคคือ ปองกันไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 แตเนื่องจากการรณรงคเรื่องนี้สงผลตอ

พฤติกรรมที่นักวิจัยใหความสนใจคือสุขลักษณะที่ดีที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร จึงเลือกมาศึกษาในหมวด

มาตรการดานสุขาภิบาลอาหาร สวนโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอยมีเปาหมายหลักคือการสรางมาตรฐานใหกับ

อาหารเพื่อสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยว อยางไรก็ตามในการดําเนินนโยบายนั้นไดครอบคลุมไปถึงรานแผงลอยและ

รานอาหารตางในโรงอาหารดวย นอกจากนั้นในการนําไปดําเนินการซึ่งองคกรสวนทองถ่ินแตละแหงก็จะเปน

ผูดําเนินการใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนที่โดยมีเกณฑในการประเมินเดียวกัน  

 

ตารางที่ 3. 1 พฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงของคนในชุมชนและมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของที่ดําเนินการโดย

หนวยงานระดับประเทศและหนวยงานระดับทองถ่ิน ที่พบในชุมชนบานเอื้ออาทร 

พฤติกรรม/

ปจจัยเสี่ยง 

เปาหมาย มาตรการโดยหนวยงานระดับประเทศ มาตรการโดยหนวยงานระดับทองถ่ิน 

1. ยุงลาย 

ไขเลือดออก 

ปองกันโรค

ไขเลือดออก 

-  การรณรงคผานสื่อสาธารณะ   - การแจกทรายอะเบทโดย อสม. 

- การพนยาโดยเทศบาล 

- การจัดกิจกรรมรณรงคในชุมชน  

- การติดปายประชาสัมพันธในเขตชุมชน 

2. การ

บริโภค

เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

ลดการบริโภค และ

ผลกระทบของการ

บริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

 

- มาตรการทางกฎหมาย เชน การจํากัดการ

โฆษณา การกําหนดอายุของผูซ้ือและการ

จํากัดเวลาจําหนาย เปนตน 

- การรณรงคผานสื่อสาธารณะ เชน การ

รณรงคงานบุญปลอดเหลา, เมาไมขับ เปน

ตน 

- รานขายของชํา 1 รานติดประกาศไม

จําหนายใหกับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 

- การหามดื่มเหลาในวัดโดยเจาอาวาสวัด
แพรกษา 

3. การสูบ

บุหร่ี 

ลดการบริโภค และ

ผลกระทบของการ

สูบบุหร่ี 

 

- มาตรการทางกฎหมาย เชน การหาม

โฆษณา การกําหนดอายุของผูซ้ือ การ

หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ เปนตน 

- การรณรงคผานสื่อสาธารณะ เชน เร่ือง 

การรณรงคสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี 

และรณรงคผลเสียของการสูบบุหร่ี เปนตน 

- รานขายของชํา 1 รานติดประกาศไม

ขายใหกับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 

4. 

สุขลักษณะ

สรางใหเกิด

พฤติกรรมการ

- การรณรงคกินรอน ชอนกลาง ลางมือ 

- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย โดย

- การประเมินรานอาหาร และมอบปาย

รับรองอาหารสะอาด รสชาติอรอย โดย
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พฤติกรรม/

ปจจัยเสี่ยง 

เปาหมาย มาตรการโดยหนวยงานระดับประเทศ มาตรการโดยหนวยงานระดับทองถ่ิน 

ในการ

บริโภค

อาหาร  

บริโภคอาหารที่ถูก

สุขลักษณะเรื่อง

ความสะอาด 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข องคกรทองถ่ิน 

 เมื่อนักวิจัยรวบรวมมาตรการที่เกี่ยวของกับปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน และเปนมาตรการที่คน

ในชุมชนใหความสนใจแลวจึงนํามาทดสอบ โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในชุมชนใกลเคียง จนไดมาตรการที่จะ

นํามาศึกษาจริงในเรื่องการรับขอมูลขาวสาร และความเขาใจของประชาชนที่มีตอขอมูลขาวสารรวมถึงขอบังคับทาง

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับผานมาตรการที่เลือกมาศึกษา เพ่ือนํามาวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางการรับขอมูลขาวสาร และความเขาใจตอขอมูลขาวสารดังกลาวกับพฤติกรรมของคนในชุมชนบานเอื้ออาทร 

โดยมาตรการที่เลือกมานั้น ไดแก การกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ การกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การรณรงค

อาหารสะอาดรสชาติอรอย การรณรงคกินรอน ชอนกลาง ลางมือ การรณรงคสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และการ

รณรงคงานบุญปลอดเหลา ซึ่งเปนทั้งมาตรการทางกฎหมาย และการรณรงค ซึ่งใหขอมูลขาวสารและมีการดําเนินการ

ผานชองทางการสื่อสารสูประชาชนที่แตกตางกัน ทั้งส่ือสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน ปายประกาศ และปาย

ประชาสัมพันธ เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3. 2 ขอมูลขาวสารรวมถึงขอบังคับทางกฎหมายที่เลือกมาศึกษา ที่มา และชองทางการสื่อสาร 

ขอมูลขาวสารใน

มาตรการที่ศึกษา 

ท่ีมา วัตถุประสงคของ

มาตรการที่เลือกศึกษา 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

ชองทางการสื่อสาร 

ไมจําหนายบุหร่ีแกผูมี

อายุต่ํากวา 18 ป  

พระราชบัญญัติควบคุม

การบริโภคยาสูบ พ.ศ. 

2535 

จํากัดการจําหนาย และ

ปองกันผูสูบบุหร่ีรายใหม 

ควบคุมเจาของ

รานคา/ผูจําหนาย 

(สงผลตอผูซ้ือ) 

ปายประกาศซึ่งติดที่รานขาย

บุหร่ี 

จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในเวลา  
11.00-14.00 น. 
และ 17.00-24.00 น. 

พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551  

จํากัดเวลาในการจําหนาย

เพื่อลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ควบคุมเจาของ

รานคา/ผูจําหนาย 

(สงผลตอผูซ้ือ) 

ปายประกาศ 

ซ่ึงติดที่รานขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

อาหารสะอาด รสชาติ

อรอย 

โครงการ อาหารสะอาด 

รสชาติอรอย (Clean 

Food Good Taste) 

สรางมาตรฐานใหกับ

อาหารเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

การทองเที่ยว 

เจาของรานอาหาร 

และผูบริโภค 

ประเมินรานอาหารและมอบ

ปายรับรองใหกับรานที่ผาน

มาตรฐานเรื่องความสะอาด 

กินรอน ชอนกลาง ลาง

มือ 

โครงการรณรงคกนิรอน 

ชอนกลาง ลางมือ 

ปองกันไขหวัด 2009  

ใหความรูในการปฏิบัติตน

เพื่อปองกันการติดเชื้ อ

ไข ห วั ด  สาย พันธุ ใ หม 

2009 

ประชาชนทั่วไป รณรงคผ านสื่ อสาธารณะ 

ไดแก โทรทัศน วิทยุ และ

ปายประชาสัมพันธ 

สถานที่สาธารณะปลอด

บุหร่ี 

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  ฉบับที่ 17 

เร่ืองสถานที่สาธารณะ

ปลอดบุหร่ี  

ลดการสูบบุหร่ีโดยการ

จํากัดพื้นที่ และปกปองผู

ไมสูบบุหร่ี 

ผูสูบและไมสูบบุหร่ี รณรงคผานสื่อสาธารณะ 

ไดแก โทรทัศน วิทยุ และ

ปายประชาสัมพันธ 
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ขอมูลขาวสารใน

มาตรการที่ศึกษา 

ท่ีมา วัตถุประสงคของ

มาตรการที่เลือกศึกษา 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

ชองทางการสื่อสาร 

งานบุญปลอดเหลา การรณรงคงานบุญปลอด

เหลา  

เสนอแนวคิดการไมเลี้ยง

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

งานบุญทางศาสนาพุธ 

ผูดื่มแอลกอฮอลที่

นับถือศาสนาพุธ 

รณรงคผ านสื่ อสาธารณะ 

ไดแก โทรทัศน วิทยุ และ

ปายประชาสัมพันธ 

 

ตารางที่ 3.2 สรุปขอมูลขาวสารที่สงผานมาตรการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยเส่ียงที่เลือกมาศึกษาใน

การวิจัยนี้ จะเห็นไดวามาตรการลดการสูบบุหรี่ที่คนในชุมชนใหความสนใจประกอบดวยมาตรการทั้ง 2 แบบ ไดแก 

มาตรการทางกฎหมาย คือการหามจําหนายบุหรี่แกผูที่มีอายุนอยกวา 18 ป ซึ่งมีการใหขอมูลผานปายประกาศที่ติดอยู

ที่รานจําหนายบุหรี่ สวนมาตรการรณรงคไมใหสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะนั้นใหขอมูลผานส่ือสาธารณะประเภทตางๆ 

นั้น แมจะมีกฎหมายรองรับการหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ แตเนื้อหาในการรณรงคดังกลาวเนนที่การสราง

จิตสํานึกแกผูสูบบุหรี่ และการสรางความตระหนักใหกับสังคมถึงผลเสียและไมยอมรับการกระทําดังกลาว มากกวาจะ

กลาวถึงโทษที่จะไดรับตามกฎหมาย การรณรงคสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่นั้น อางอิงประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 เรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 (1) (2) (3) 

และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยการรณรงคนั้นดําเนินการผานสื่อ

สาธารณะ ไดแก โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต และปายประชาสัมพันธ ในการเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวสสส.ได

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธเปนชุดในเรื่องการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ทีมวิจัยไดเลือกส่ือประชาสัมพันธที่แสดงการ

สูบบุหรี่ที่ปายรถเมลที่มีคนรอรถอยูเปนจํานวนมากและหนึ่งในน้ันก็มีเด็กผูหญิงอายุประมาณ 2 ปซึ่งไดรับผลกระทบ

จากควนับุหรี่   

 

มาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่พบและเปนที่สนใจของคนในชุมชนบานเอื้ออาทรนั้นมีทั้ง

มาตรการที่เปนกฎหมาย ไดแก กําหนดเวลาที่อนุญาตใหจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งมีการใหขอมูลขาวสารผาน

ปายประกาศตามรานคา นอกจากนี้ ยังมีการรณรงคไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานบุญทางพุทธศาสนาซึ่ง

ดําเนินการโดยภาคีสรางเสริมสุขภาพของ สสส. ที่เคล่ือนไหวเพ่ือเปาหมายในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารทั้งสองประเด็นถูกนําเสนอตอประชาชนผานสื่อที่แตกตางกัน กลาวคือ การใชปายระบุกําหนดเวลา

อนุญาตใหจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลปดประกาศที่รานคาที่จําหนายเครื่องดื่มประเภทนี้ ในขณะท่ีการรณรงคงาน

บุญปลอดเหลากระทําผานสื่อสาธารณะไดแก วิทยุ โทรทัศน และปายประชาสัมพันธ สวนแนวคิดเรื่องงานบุญปลอด

เหลาไดมาจากการถอดบทเรียน รวมถึงองคความรูของเครือขายที่ทํางานดานแอลกอฮอลที่สนับสนุนโดยสสส. ที่เห็นวา

ในงานบุญประเพณีของไทย มักจะมีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งๆ ที่งานบุญมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาซึ่ง

มีคําสอนใหงดเวนการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา การรณรงคเรื่องนี้ดําเนินการผานสื่อสาธารณะ ไดแก โทรทัศน วิทยุ 

อินเตอรเนต และปายประชาสัมพันธ
4
 เปนหลัก 

 

                                                
4 หมายถึงปายที่ใหขอมูลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ เชน ปายประชาสัมพันธเร่ือง กินรอน ชอนกลาง ลางมือ 
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สําหรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารที่สะอาดนั้นมีที่มาจากโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติ

อรอย” จัดทําขึ้นโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เทศบาล 

และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน กิจกรรมหลักประกอบดวยการประเมินรานอาหารและมอบปายรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุขใหกับรานที่ผานมาตรฐานเรื่องความสะอาด ทั้งนี้เรื่องความอรอยนั้นมิไดถูกประเมิน เนื่องจากมิได

อยูในขอบเขตหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินงานเริ่มจากเจาของรานไปแจงความจํานงตอเจาหนาที่

ทองถ่ินวาตองการใหไปประเมินรานของตนเพื่อใหไดปายรับรอง โครงการนี้มีการใหขอมูลขาวสารผานทางปายรับรอง

ซึ่งจะมอบใหกับรานอาหารที่ผานการประเมิน ยังไมพบวามีการประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะ นอกจากนั้นบนปาย

รับรองดังกลาวมิไดปรากฎรายละเอียดของการไดมาซึ่งการรับรอง ซึ่งทําใหประชาชนไมทราบที่มาที่ไป ไมเหมือนกับ

ปายรับรองความอรอยอื่นๆ เชน แมชอยนางรํา หรือหมึกแดง ที่มีการสื่อสารเรื่องมาตรฐานของปายผานสื่อสาธารณะ

ซึ่งทําใหประชาชนเชื่อวาปายดังกลาวมีกระบวนการรับรองที่นาเชื่อถือ นอกจากนั้นยังเปนการรับรองเรื่องรสชาติเพียง

อยางเดียว กลาวคือมีจุดหมายที่ชัดเจน ซึ่งตางกับโครงการ “อาหารสะอาดรสชาติอรอย” ซึ่งมีจุดมุงหมายในเรื่องความ

สะอาดแตส่ือสารเรื่องรสชาติดวย 

 

การรณรงคเรื่อง “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” จัดทําขึ้นเพ่ือปองกันการระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม 2009 

ซึ่งทําควบคูกับโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล โดยรณรงคใหประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ใชชอนกลางในการ

รับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน และลางมือบอยๆ ซึ่งรวมถึงการลางมือกอนรับประทานอาหาร ซึ่งเปนส่ิงที่สามารถชวย

ปองกันการติดเชื้อไขหวัดได ทั้งนี้ในสวนการรณรงคผานสื่อตางๆ นั้น ดําเนินการโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

[25] เนนการใชส่ือสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต และปายประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ เนื่องจาก

กลุมเปาหมายของการรณรงคคือประชาชนทุกคนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคหวัด ทั้งนี้กรมอนามัยมีหนาที่

รับผิดชอบการใชมาตรการดานการสื่อสารสาธารณะทั้งหมด  โครงการ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” ซึ่งเปนโครงการที่

มิไดมีจุดประสงคในเร่ืองการควบคุมความสะอาดของอาหารโดยตรง แตเปนโครงการรณรงคเพ่ือสุขลักษณะที่ดีซึ่งมี

จุดมุงหมายเพื่อการปองกันไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 ซึ่งมีการระบาดในชวงดังกลาว สาเหตุที่เลือกการรณรงคนี้

เพราะคนในชุมชนใหความสนใจและมีการนําไปปฏิบัติ ซึ่งสงผลดีตอสุขลักษณะในการรับประทานอาหารดวย 

นอกจากนั้นขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสุขลักษณะในการบริโภคอาหารเรื่องนี้มีการสื่อสารผานชองทางที่หลากหลาย

ทั้งส่ือสาธารณะ และปายประชาสัมพันธ ซึ่งตรงขามกับโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” ไมมุงเนนการใหขอมูล

ผานส่ือสาธารณะ  

 

แมปจจัยเส่ียงที่เกี่ยวของกับเรื่องยุงลาย ไขเลือดออก จะเปนปญหาสุขภาพที่คนในหมูบานเอื้ออาทรให

ความสําคัญมากที่สุด (จากการสอบถาม สังเกต และการสนทนากลุม) แตจากการศึกษาชุมชนไมพบมาตรการที่

เกี่ยวของที่ชัดเจนนัก จากคําบอกเลาของคนในหมูบานพบวา มีการจัดกิจกรรมรณรงคเรื่องยุงลายปละ 1 ครั้ง โดยจะมี

การเดินขบวนรณรงค มีการติดปายประกาศใหขอมูลเรื่องลูกน้ํายุงลายที่หนวยงานราชการ นอกจากนั้นมีการแจก

ทรายอะเบทซึ่งจะแจกก็ตอเมื่อมีนโยบายและทรายอะเบทมาจากสวนกลาง หนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญเรื่องการกําจัด

ลูกน้ํายุงลายไดแกเทศบาลตําบลแพรกษาซึ่งมีหนาที่พนควันกําจัดยุงทุก 3 เดือน เมื่อสอบถามชาวชุมชนบานเอื้ออาทร

วารูจักและเคยไดรับแจกทราบอะเบทหรือไม พบวารอยละ 70 รูจักทรายอะเบท แตมีเพียงรอยละ 30 ที่เคยไดรับแจก 
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และมีจํานวนถึงรอยละ 38 ไมทราบวิธีใชหรือใชผิดวิธี เชน มีถึงรอยละ 13 ที่นําไปโรยในทอน้ําทิ้งและแหลงน้ําเสียรอบ

ชุมชน 

 

พฤติกรรมการรับสื่อ  การรับขอมูลขาวสาร ความเขาใจและผลตอพฤติกรรมของคนในชุมชนบานเอ้ืออาทร 

 

จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในประเด็นพฤติกรรมการรับส่ือ พบวาโทรทัศนเปนส่ือที่คนในชุมชน

บานเอ้ืออาทรที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดดู (794 คน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 799 คน) โดยเฉพาะ

ชวงเวลา 18.00-22.00 เปนชวงที่ผูตอบมากกวารอยละ 60 ดูโทรทัศน และรายการที่มีผูดูมากที่สุดไดแกรายการขาว

และละคร ส่ือที่รับมากเปนอันดับรองลงมา ไดแก หนังสือพิมพ (รอยละ 45) และวิทยุ (รอยละ 35) ตามลําดับ ผูที่ฟง

วิทยุสวนใหญฟงเพลงระหวางการทํางาน และเลือกฟงสถานีหลักมากกวาวิทยุชุมชน  

 

พนักงานโรงงานในสายการผลิตมีขอจํากัดในการรับส่ือมากกวาคนกลุมอื่น เนื่องจากเวลาทํางานสวนใหญเปน

การทํางานนอกเวลาทํางานปกติ (นอกเวลา 07.00-18.00 น.) ขึ้นอยูกับผลัดของการทํางานในแตละวัน ซึ่งจะหมุนเวียน

กันไป นอกจากนี้ยังตองการทํางานลวงเวลา คนกลุมนี้ใชเวลาในการทํางานมากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน ลักษณะการ

ทํางานดังกลาวปดกั้นโอกาสในการรับส่ือ เมื่อมีเวลาวางคนกลุมนี้เลือกที่จะรับส่ือเพ่ือความบันเทิงและผอนคลาย

หลังจากการทํางานหนัก 

 

 ประเด็นที่นาสนใจอีกสวนหนึ่งที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของคนในชุมชนบานเอื้ออาทรก็คือ การที่คนใน

ชุมชนนี้ไดรับขอมูลขาวสารที่สงผานมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่นํามาศึกษาทั้ง 6 มาตรการมากนอยเพียงใด เมื่อ

ไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวแลวคนกลุมนี้มีความเขาใจอยางไร และมีพฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธกับขอมูลขาวสารที่

ไดรับอยางไร โดยขอมูลขาวสารที่สงผานมาตรการที่นํามาศึกษา ไดแก (1) ปายประกาศ
5
ไมจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่า

กวา 18 ป (2) ปายประกาศชวงเวลาการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. (3) ปาย 

‘อาหารสะอาด รสชาติอรอย’ (4) การรณรงค ‘กินรอน ชอนกลาง ลางมือ’ (5) การรณรงคไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ (6) 

การรณรงคงานบุญปลอดเหลา ผลการเก็บขอมูลพบวามาตรการกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่เปนเรื่องที่มีผูรับขอมูลขาวสาร

มากที่สุด รองลงมาไดแก กินรอน ชอนกลาง ลางมือ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

 

  

                                                
5 หมายถึง ปายที่ปรากฎขอความทางกฎหมายที่มีขอบังคับและบทลงโทษ เชน ปายประกาศกําหนดอายุของผูซ้ือบุหร่ี หรือปายประกาศ
เวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน 
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รูปที่ 3. 1

เอื้ออาทร 

ปายประ

 

ในรานขา

นอกจากน

 

รูปที่ 3. 2

อายุต่ํากว

 กลุมตัวอยางท

  

 

กาศไมจําหนา

ในบริเวณชุมช

ยของชําและรา

นั้นยังพบวาใน

2 การไดรับขอม

วา 18 ป 

 

ที่รับ/ไมเคยรับ

ายบุหร่ีแกผูมี

ชนบานเอื้ออาท

านสะดวกซื้อ ผู

กลุมที่เคยเหน็

มูลขาวสารจาก

บขอมูลขาวสาร

มอีายุตํ่ากวา 1

ทรพบวามีปายป

ผูตอบแบบสอบ

นปายประกาศเป

กปายประกาศ 

รเกี่ยวกับมาตร

18 ป 

ประกาศ ‘ไมจํา

บในงานวิจัยนี้เ

ปนคนที่อายุต่ํา

 ‘ไมจําหนายบุ

 

การสรางเสริม

าหนายบุหรี่แก

กือบทั้งหมดเค

ากวา 18 ปถึงร

หรี่แกผูที่มีอาย

สุขภาพทั้ง 6 เ

กผูมีอายุต่ํากวา

คยเห็นปายประ

รอยละ 33  

ยุต่ํากวา 18 ป

เรื่องในเขตชุมช

 

า 18 ป’ สวน

ะกาศดังกลาว 

’ และการสูบบุ

 

ชนบาน

มากติดอยู

(รูปที่ 3.2) 

หรี่ของผูมี



 

การติดปา

และผูจําห

สามารถซื้

กฎหมาย

ทั่วไป แต

ไดแก ราน

เอกซเพร

สามารถค

พูดถึง รา

ในชุมชนซ

บุหรี่ จาก

คงจะขาย

เกิดผลเท

จํานวนมา

ภายในชุม

สําคัญอีก

มีความรว

หากไมสูบ

มิไดมีควา

 

หมายเหตุ ผูมีอ

 

เห็นไดวาการร

ายประกาศตาม

หนายสักเทาไร

ซื้อบุหรี่จากทาง

 และความตระ

ตสามารถบรรลุ

นคาที่มีลักษณ

รส (Tesco Lotu

ควบคุมพนักงา

นขายของชําต

ซึ่งดําเนินการโ

กการสนทนากล

ยใหอยูดี ดังนั้น

าใด 

 

การตรวจตรา

ากและอยูภาย

มชนจะมีการดู

ประการคือการ

วมมือของคนใน

บในที่สาธารณะ

ามสนิทสนมหรื

 

ายุต่ํากวา 18 ปที

รับขอมูลขาวส

มรานคาที่จําหน

ร เนื่องจากทั้ง

งรานได ทั้งนี้อ

ะหนักถึงปญห

ลุวัตถุประสงคใ

ณะเปนบริษัทแ

us Express) เ

นขายได นอก

ตามอาคารบาน

โดยคนในชุมช

ลุมและการสัม

นจึงเก็บรายไดน

และควบคุมให

ในชุมชนซึ่งเป

ดูแลสงขาวสาร

รที่คนในชุมชน

นชุมชนในการ

ะ แมแตคนในค

รือเปนเครือญา

ที่ตอบแบบสอบถา

สารเรื่อง ‘ไมจํา

นายบุหรี่นั้น มิ

งขอมูลเชิงปริม

อาจมาจากหลา

าดังกลาวของ

ในการไมจําหน

บบแฟรนไชส 

เทานั้น สาเหตุ

กจากนี้พนักงาน

นเอื้ออาทร หรื

ชนเอง ผูคาขาย

ภาษณพบวาร

นั้นไวเอง ซึ่ง

หเปนไปตามกฎ

ปนเขตที่อยูอาศ

รระหวางคนใน

นไมมีความตระ

รแกปญหา ผูเข

ครอบครัวเดียว

าติจะเขาไปยุงเ

 

ามเคยไดรับขอมู

หนายบุหรี่แก

ไดสงผลตอกา

มาณและเชิงคุณ

ายสาเหตุ เชน 

คนในชุมชน ป

นายบุหรี่แกผูที

 (franchise) เช

อาจมาจากราน

นขายเองก็ไมมี

อรานคาประเภ

ยซึ่งเปนเจาขอ

รานคารายยอย

งเปนหนึ่งในเห

ฎหมายดูจะเป

ศัย และตามที่ไ

นชุมชน หากมีเ

ะหนักตอปญหา

ขารวมการสนท

วกันยังไมตักเตื

กี่ยวดวย  

มลขาวสารเรื่องกํา

ผูที่มีอายุต่ํากว

ารเปล่ียนแปลง

ณภาพยังแสด

 แรงจูงใจในกา

ปายประกาศดัง

ที่มีอายุต่ํากวา

ชน เซเวน อีเล

นคาประเภทนี้

มีสวนไดสวนเสี

ภทเคล่ือนที่ซึ่ง

องรานจะไดรับ

ยมองวาหากตน

หตุผลที่ทําใหกา

นเรื่องยากโดย

ไดรายงานในส

เจาหนาที่ตํารว

าการสูบบุหรี่วา

ทนากลุมหลาย

ตือนซึ่งกันและก

าหนดอายุผูซ้ือบุห

วา 18 ป’ ซึ่งเผ

งพฤติกรรมของ

งใหเห็นวายัง

ารจําหนายบุหรี

งกลาวนั้นสาม

 18 ปไดเฉพา

ลฟเวน (7-Elev

้มีธรรมาภิบาล

สียโดยตรงกับก

มีอยูเปนจํานว

ผลประโยชนโ

นไมขายใหแลว

ารปดปายประ

ยเฉพาะการคว

สวนของการศึก

วจเขามาตรวจ

าเปนปญหาที่ค

ยคนมองวาการ

กัน ดังนั้นเปน

 
หร่ีทั้งหมด 

ผยแพรแกประช

งประชาชนทั้งท

มีผูที่อายุต่ํากว

รี่ของผูขาย กา

ารถพบเห็นได

าะในรานคาบา

ven) หรือ เท

ลของบริษัทที่เค

การจําหนายบุห

วนมากและหลา

โดยตรงจากกา

วรานคาอื่นๆ ใ

กาศขอความดั

วบคุมรานขาย

กษาชุมชนในบ

จจับอะไรก็ตาม

ควรไดรับความ

รสูบบุหรี่เปนเรื่

เรื่องยากที่คนใ

61 

ชาชนดวย

ที่เปนผูซื้อ

วา 18 ปที่

ารบังคับใช

ดในรานคา

างประเภท 

ทสโกโลตัส 

ครงครัดซึ่ง

หรี่ แตเมื่อ

ายรูปแบบ

ารจําหนาย

ในชุมชนก็

ดังกลาวไม

ของชําที่มี

บทที่ 2 วา

ม ปญหาท่ี

มสนใจและ

รืองสวนตัว

ในชุมชนที่
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ปายประกาศชวงเวลาการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. 

 มาตรการที่เกี่ยวของกับการกําหนดชวงเวลาอนุญาตใหจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สามารถพบเห็นได

ทั่วไปตามรานสะดวกซื้อและรานขายของชํา ไดแก การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะโดยการจัดทําปายประกาศ ซึ่ง

ดําเนินการโดยหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากการสํารวจในชุมชนบานเอื้ออาทรพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 

88 เคยรับทราบขอความจากปายประกาศดังกลาว (รูปที่ 3.3) นอกจากนั้นยังพบวาผูที่เคยรับทราบขอความผานปาย

ประกาศนี้ และมีความเขาใจวาหามซื้อนอกเวลาที่ประกาศยังคงมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลา คิด

เปนรอยละ 8 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด สําหรับกลุมที่ไมเคยเห็นปายประกาศนี้มีความเขาใจตอขอความไม

ตางกัน รวมถึงพฤติกรรมในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่อนุญาตใหจําหนายก็ไมตางกันดวย 

 

รูปที่ 3. 3 การไดรับขอมูลขาวสารจากปายประกาศ “จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น. และ 

17.00-24.00 น.” และพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาที่กําหนด 

 

 
 

มาตรการกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้สงผลที่ไมตางจากมาตรการกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ เห็น

ไดวาการรับขอมูลขาวสาร และความเขาใจที่มีตอขอมูลที่ส่ือสารผานปายประกาศนั้นมิไดสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาของประชาชน ทั้งนี้อาจมาจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่สําคัญและคลายกับมาตรการ

กําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ก็คือ เรื่องแรงจูงใจของผูขาย การบังคับใชกฎหมาย และความเขาใจถึงความสําคัญของการ

กําหนดเวลาอนุญาตใหจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูซื้อ ผูจําหนาย และคนอื่นๆ ที่อาศัยอยูในชุมชน  

 

เมื่อพิจารณาในฝงของผูขายแลวพบวาแมปายประกาศจะมีเนื้อหาแสดงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช

กับผูขายเปนสําคัญ การติดปายประกาศเปนเครื่องมือที่ใหขอมูลและสรางความเขาใจกับผูบริโภควารานของตนจะไม

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาดังกลาว เชนเดียวกับในกรณีการหามจําหนายบุหรี่แกผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

กฎหมายกําหนดเวลาอนุญาตใหจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดถูกนํามาบังคับใชอยางมีประสิทธิผลในรานคาประเภท 

แฟรนไชส เชน เซเวน อีเลฟเวน และ เทสโกโลตัส เอกซเพรส เทานั้นเนื่องจากพนักงานขายถูกควบคุมโดยกฎของ

บริษัท และนอกจากนั้นผูขายยังไมมีแรงจูงใจในการฝาฝนกฎหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่กําหนดเนื่องจาก

ตนเองมิไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการจําหนาย ซึ่งแตกตางจากรานขายของชําซึ่งเจาของรานเปนผูไดรับผลกําไร

ทั้งหมดจากการจําหนาย  

 

การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิผลในรานคารายยอยที่มีอยูเปนจํานวนมากภายในชุมชน ซึ่งรวมทั้งกิจการ

ในเขตท่ีจัดไวเปนที่พักอาศัย และรานคาเคลื่อนที่ นอกจากนั้นผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายคนยังยืนยันกับทีม
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วิจัยวาในความเปนจริงแลวพวกเขาสามารถซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มไดเสมอไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม แม

ในชวงวันเลือกตั้งที่นาจะมีการกํากับดูแลอยางเขมงวดที่สุดก็ยังสามารถเขาถึงเครื่องดื่มมึนเมาได จากการสนทนากลุม

พบคําถามจากผูเขารวมการสนทนาที่เกี่ยวของกับมาตรการนี้ เชน เหตุใดจึงกําหนดเปนเวลาดังกลาว และเปาหมาย

ของกําหนดเวลาการจําหนายคืออะไร กลาวคือหลายคนไมเขาใจวาเหตุใดจึงมีกฎหมายกําหนดเวลาอนุญาตใหจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. มีผูใหความเห็นในการสนทนากลุมวาหาก

ตองการกําหนดเนื่องจากเวลาทํางานก็คงจะไมถูกตองเทาใดนักเพราะพนักงานโรงงานมีเวลาเขา-ออกงานที่ตางจาก

เวลาทํางานทั่วไป ซึ่งความไมเขาใจในที่มาที่ไปรวมถึงเหตุผลของการจํากัดเวลาในการจําหนายจึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่

ทั้งรานคาและผูบริโภคไมรับขอความนี้ไปใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่

กฎหมายกําหนด  

 

ปาย ‘อาหารสะอาด รสชาติอรอย’ 

  จากการสังเกตในบริเวณชุมชนบานเอื้อาทรพบปายดังกลาวตามรานอาหารขนาดปานกลางและขนาดใหญ 

ซึ่งมีราคาอาหารสูงกวารานขายอาหารในตลาดสด และจากการสอบถามคนในชุมชนบานเอื้ออาทรพบวาสวนใหญเคย

เห็นปายประกาศดังกลาวและเขาใจวาเปนปายที่ใหไวเพ่ือเปนการรับรองความสะอาดของอาหารที่จําหนายในราน 

ในขณะที่ยังมีบางสวนทั้งผูที่เคยและไมเคยเห็นปายดังกลาวเขาใจวาเปนการรับรองรสชาติดวย นอกจากนั้นพบวาคน

สวนมากตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากรานจําหนายอาหารโดยทั่วไปดวยเหตุผลเรื่องความสะดวก รสชาติ และความ

สะอาดตามลําดับ ทั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามเพียงคนเดียวเทานั้นที่ระบุวาเลือกรับประทานรานอาหารที่มีปายรับรอง 

ในขณะท่ีอีกหลายคนไมเชื่อวารานที่มีปายรับรองมาตรฐานจะจําหนายอาหารที่สะอาดและรสชาติอรอยจริง เพราะไม

ทราบถึงกระบวนการไดมาซึ่งปายดังกลาว และคิดวาแมจะมีปายก็ไมไดแปลวาจะสะอาดจริง 

 



64 
 

รูปที่ 3. 4 การไดรับขอมูลขาวสารจากปาย “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” ความเขาใจที่มีตอขอความดังกลาว และ
พฤติกรรมการเลือกรานอาหารวาคํานึงถึงปจจัยใดมากที่สุด 

 
  

จากการสนทนากลุมพบวาคนในชุมชนบานเอื้ออาทรยังไมตระหนักวาการบริโภคอาหารที่สะอาดนั้นเปน

ปญหาที่ควรไดรับความสนใจ โดยสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องของความสะดวกและรสชาติมากกวาความสะอาด 

เนื่องจากไมคิดวารานอาหารในระแวกชุมชนบานเอื้ออาทรนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของความสะอาด นอกจากนั้น

หลายคนบอกวาเรื่องความสะอาดนั้นสามารถสังเกตไดจากการปรุงอาหารซึ่งรานอาหารสวนใหญจะเปดโลง และเชื่อวา

หากรานอาหารไมสะอาดเมื่อทานแลวเกิดอาการทองเสียขึ้นก็จะไมกลับไปบริโภคที่รานนั้นๆ อีก โดยสาเหตุที่ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกและรสชาตินั้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่เรงรีบ และการทํางานจึงทําใหตอง

เลือกทานอาหารที่ซื้อไดสะดวก ซึ่งเปนเหตุผลหลักที่ซื้ออาหารสําเร็จมารับประทาน เมื่อถามกลุมพนักงานโรงงาน

รวมถึงผูอยูอาศัยในชุมชนที่ไมใชพนักงานโรงงานตางก็ใหความเห็นตรงกันวา หากเลือกไดพวกตนก็จะเลือกทําอาหาร

ทานเองเนื่องจากประหยัด อรอย และมั่นใจในความสะอาดได 

 

การรณรงค ‘กินรอน ชอนกลาง ลางมือ ปองกันไขหวัด 2009’ 

 จากการสํารวจพ้ืนที่ในบริเวณชุมชนบานเอื้ออาทรพบวาขอมูลขาวสารในเรื่องนี้มีการสื่อสารผานปาย

ประชาสัมพันธซึ่งติดอยูตามร้ัวโรงงาน สาถานที่ราชการ และสะพานลอย นอกจากนั้นเมื่อไดสอบถามคนในชุมชน

พบวาการรณรงคเรื่องกินรอน ชอนกลาง ลางมือก็เปนที่รูจักอยางแพรหลาย บางคนก็เลาวานอกจากจะไดรับขอมูลจาก

ส่ือสาธารณะตางๆ แลว ลูกหลานของตนซึ่งไดรับขอมูลมาจากคุณครูที่โรงเรียนก็นํากลับมาบอกเลาและปฏิบัติที่บาน 

ทําใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมและสุขลักษณะในการรับประทานอาหารภายในครอบครัว 
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 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาแทบจะไมมีใครที่ไมเคยทราบวามีการรณรงคเรื่องกินรอน 

ชอนกลาง ลางมือเลย กลาวคือ ประมาณรอยละ 90 ของผูตอบทราบวามีมาตรการนี้ และเกือบทั้งหมดมีความเขาใจที่

ถูกตองวา ขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานการรณรงคตองการสื่อใหประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุกใหม ใชชอนกลาง

ในกรณีที่รับประทานอาหารกับผูอ่ืน และลางมือบอยๆ รวมทั้งกอนรับประทานอาหาร มีสวนนอยหรือเพียงรอยละ 5 

ของผูที่เคยเห็นปายประกาศเขาใจวาใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งก็ได อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการ

รบัประทานอาหารของผูตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นและเขาใจความหมายของขอความไดถูกตองพบวามีเพียงรอยละ 9 

เทานั้นที่มีการปฏิบัติตนสอดคลองกับขอมูลในการรณรงค 

 

รูปที่ 3. 5 การไดรับขอมูลขาวสารจากการรณรงค “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” ความเขาใจที่มีตอขอความดังกลาว และ

พฤติกรรมกินอาหารปรุงสุกใหม ใชชอนกลาง และลางมือกอรับประทานอาหาร  

 

 
 

 แมเปนขอมูลขาวสารที่มีประชาชนไดรับเปนจํานวนมาก รวมถึงเขาใจขอมูลดังกลาวกวารอยละ 80 ในการ

สนทนากลุมกับพนักงานโรงงานพบวา หลายคนทราบถึงเหตุผลของการปฏิบัติตนตามขอมูลขาวสารที่มีการรณรงค คือ 

ทราบวาการลางมือเปนการกําจัดเชื้อโรคตางๆ ที่มือของเราอาจไปสัมผัส หรือการใชชอนกลางเพื่อหลีกเล่ียงการติดโรค

จากผูอ่ืนรวมถึงปองกันผูอ่ืนหากตนเองเปนโรคบางอยาง อยางไรก็ตามขอคนพบกลับแสดงวามีเพียงสวนนอยเทานั้นที่

มีพฤติกรรมที่เปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลขาวสารที่ตนไดรับ จากการสนทนากลุมพบวาสาเหตุที่ทําใหคนในชุมชน

บานเอื้ออาทรทั้งกลุมพนักงานโรงงานและกลุมอาชีพอื่นๆ ไมสามารถนําขอมูลดังกลาวไปปฏิบัติไดเนื่องจากการปฏิบัติ

ตนดังกลาวนั้นไมเหมาะสมกับสังคมของตนซึ่งสวนใหญคนกลุมนี้มาจากตางจังหวัดซึ่งสังคมของแตละคนตางไมมีการ

ใชชอนกลางเพราะเปนสังคมเครือญาติและเพ่ือฝูง การใชชอนกลางนั้นแทบจะเปนไมไดเลยเพราะอาจถูกมองวาผูที่ใช

ชอนกลางเปนคนที่รังเกียจเพ่ือนฝูง หรือทําตัวแปลกแยกแบงชนชั้น เปนตน สําหรับการลางมือนั้นเปนเรื่องสวนตัวที่แต

ละคนสามารถดูแลตนเองไดจึงมีผูปฏิบัติมากที่สุด สวนการทานอาหารที่ปรุงสุกใหมเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับเจาของ

รานอาหารเปนหลักเพราะผูซื้อไมไดมีทางเลือกมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนพนักงานโรงงาน บางแหงจะไม

อนุญาตใหพนักงานออกไปทานอาหารนอกบริเวณโรงงานตองเลือกจากรานอาหารในโรงอาหารเทานั้น ถึงแมบางคนจะ

สามารถแอบไปซื้อของปงยางที่มาขายรอบรั้วโรงงานแตก็เปนทางเลือกเพ่ือหาความแตกตางในเรื่องรสชาติอาหาร

เทานั้น 
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การรณรงคงดสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

 ผลการสํารวจพบวาการรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเรื่องนี้เปนที่รูจักของคนในชุมชนบานเอื้ออาทร

คอนขางมาก โดยผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 77 ระบุวาเคยรับส่ือประชาสัมพันธเรื่องที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษา

โดยสวนใหญรับขอมูลขาวสารนี้ทางโทรทัศน อยางไรก็ตาม มีผูที่เคยเห็นมาตรการนี้และเขาใจขอมูลที่ส่ือถูกตอง คือ 

การสูบบุหรี่เปนการทําลายสุขภาพของผูอ่ืนดังนั้นไมควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะคิดเปนรอยละ 65  ในขณะที่รอยละ 12 

ของผูที่เคยรับส่ือประชาสัมพันธนี้เขาใจขอมูลขาวสารวาไมควรสูบบุหรี่เพราะจะเปนตัวอยางที่ไมดีแกเด็กและเยาวชน 

 

รูปที่ 3. 6 การไดรับขอมูลขาวสารจากการรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ความเขาใจที่มีตอขอความดังกลาว  

 
  

 การศึกษานี้ไมสามารถระบุผลของมาตรการตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได เนื่องจากแบบสอบถามไมได

ถามถึงผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงคของมาตรการนี้ ไดแก การไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ มีเพียง

ขอมูลพฤติกรรมการสูบ/ไมสูบบุหรี่เทานั้นซึ่งไมสามารถเชื่อมโยงกับเปาหมายของมาตรการนี้ได อยางไรก็ตามในการ

สนทนากลุมไดพูดคุยถึงการรณรงคเรื่องงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะซึ่งมีการสื่อสารผานส่ือประชาสัมพันธอยางแพรหลาย 

พบวาการรณรงคดังกลาวนอกจากจะเปนที่รูจักแลว ยังเปนที่ยอมรับจากทั้งกลุมผูสูบและไมสูบบุหรี่ ดังแสดงใหเห็นใน

บทสนทนาระหวางนักวิจัยและพนักงานโรงงานในการสนทนากลุมดังนี้ 

 

ตัวอยางบทสนทนาระหวางนักวิจัยและพนักงานโรงงานในการสนทนากลุม 

นักวิจัย : เรารูไหมครับวาปายรถเมล ตลาด สูบบุหรี่ไมได 

พนักงานโรงงาน: รูคะ เคามีรณรงค 

นักวิจัย : แลวเราเห็นดวยหรือไมเห็นดวยครับ 

ทุกคน : เห็นดวย 

  

 นอกจากนั้นยังพบวาหากเปรียบเทียบระหวางบุหรี่กับเหลาแลวคนในชุมชนแสดงออกในการตอตานบุหรี่

มากกวาเนื่องจากใหเหตุผลวาการสูบบุหรี่จะมีควันลอยออกไปซึ่งกระทบกับคนรอบขางในขณะที่การดื่มเหลานั้นเปน

การดื่มภายในพื้นที่สวนตัวไมสงผลกระทบกับคนรอบขางมากนัก 

  



 

ตัวอยางบ

พนักงานโ

วาไมดี) 

นักวิจัย : 

พนักงานโ

 

 

ประสบกา

คนเลิกสูบ

เล็กๆ อยู

สามารถเ

คือตองไป

 

การรณร

 

สําคัญในก

สามารถพิ

มาตรการ

สามารถเชื

 
รูปที่ 3. 7

 

 

แอลกอฮ

แพรกษา

บทสนทนาระ

โรงงาน : บุหรี่

 ออ บุหรี่คนดูด

โรงงาน : สวน

 

ในการสนทนา

ารณของพวกเ

บบุหรี่ในที่สาธา

มากมายแตก็มี

ตือนกันได เนื่

ปบอกกรรมการ

รงคงานบุญปล

การศึกษานี้พบ

การรับขอมูลขา

พิจารณาพฤติก

รนี้ ไดแก การ

ชื่อมโยงกับเปา

7 การไดรับขอมู

 บทบาทของ

อลในงานบุญต

คอนขางเขาม

ะหวางนักวิจัย

รี่คนมันดูดนอย 

ดนอยแตถาเหล

ใหญที่ยอมรับไ

ากลุมที่ไมใชพ

ขาในมุมมองข

ารณะหรือไม 

มีผูชายประมาณ

องจากไมตองก

รหมูบานใหมา

ลอดเหลา 

บวาผูตอบแบบ

าวสารเรื่องนี้ร

กรรมได เนื่อง

รไมดื่มเหลาใน

าหมายของมาต

มลูขาวสารจาก

วัดรวมถึงควา

ตางๆ ที่มักจัด

งวดกับเรื่องนี้

ยและพนักงาน

 แลวมันคนมัน

ลาเนี้ยคนสวนใ

ได บุหรี่ดูดนี่เค

พนักงานโรงงา

ของคนที่ใชชีวิต

ไดรับคําตอบ

ณ 3 – 4 คน เข

การมีปญหากับ

เตือนอีกทอดห

บสอบถามรอย

ะหวางกลุมพนั

งจากผูวิจัยไมไ

นงานบุญ มีเพี

ตรการนี้ได 

กการรณรงคงา

ามเขมงวดขอ

ดขึ้นในวัด จาก

น้มาก จึงไมมีใค

นโรงงานในกา

นแอนตี้อยางเร

ใหญ 

คาก็รําคาญ ก็เห

าน โดยสวนห

ตอยูในชุมชนว

บวา “ขึ้นอยูกับ

ขาก็ควักบุหรี่ออ

บคนในชุมชนด

หนึ่ง 

ยละ 85 เคยเห็น

นักงงานโรงงาน

ไดถามถึงผลก

ยงขอมูลพฤติ

นบุญปลอดเหล

องเจาอาวาสก็

กการสนทนาก

ครกลานําเครื่อ

รสนทนากลุม

ราดูดแลวอีกคน

หม็นแลว 

นึ่งประกอบอา

วา พวกเขาคิดว

แตละบุคคลเนื

อกมาสูบ” นอก

ดวยกัน หากมี

นการรณรงคนี้

นและกลมอาชีพ

การเปล่ียนแปล

กรรมการบริโ

ลา 

ก็เปนปจจัยสํา

กลุมชาวชุมชน

องดื่มแอลกอฮ

ม 

นหนึ่งไมดูดแล

าชีพคาขายหรื

วาสื่อประชาสัม

นื่องจากเคยพบ

กจากนั้นยังพบ

ปญหาก็อาจอ

นี้ และไมมีควา

พอื่นๆ อยางไร

ลงพฤติกรรมที

ภคเครื่องดื่มแ

าคัญที่ทําใหล

นบานเอื้ออาทร

ฮอลเขาไปเวลา

วมัน...(แสดงอ

รือแมบาน 

ัมพันธดังกลาว

บวาที่สนามเด็ก

บวาภายในชุมช

ยูลําบาก ดังนั้

ามแตกตางอย

รก็ตาม มาตรก

ที่ตรงกับจุดปร

แอลกอฮอลเทา

 

ดการบริโภค

รกลาววาเจาอ

ามีการจัดงาน
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อาการบอก

เมื่อถาม

วจะชวยให

กเลนมีเด็ก

ชนเองก็ไม

ั้นทางออก

ยางมีนัยยะ

การนี้ยังไม

ระสงคของ

านั้นซึ่งไม

เครื่องดื่ม

าวาสที่วัด

ภายในวัด 
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นอกจากนั้นจากการสนทนากลุมพบวาเปนเวลากวาหนึ่งปแลวที่วัดแพรกษาและวัดอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงไมอนุญาต

ใหดื่มเหลา หรือนําเหลาเขามาในวัด ไมวาจะเปนงานรื่นเริงหรืองานศพซึ่งในอดีตมักจะมีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปนประจํา “เมื่อกอนนี้ชวงเย็นพอสวดศพก็ยังมีเหลาไปตั้งอยูนะ แตเดี๋ยวนี้ไมมีแลว”—จากการสนทนากลุมพนักงาน

โรงงาน 

 

ตัวอยางบทสนทนาระหวางนักวิจัยและพนักงานโรงงานในการสนทนากลุม 

นักวิจัย: ถาแตกอนที่ยังไมหามนี่ยังกินเหลาตามงานศพงานบุญเยอะไหมครับ 

พนักงานโรงงาน: เยอะครับ ทุกโตะ 

นักวิจัย: แลวทําไมแตกอนเราถึง หมายถึงแตกอนเคายังไมหามเนอะ เออ เราทําไมเราไมรูสึกไมควรเลยทําไมตอนนี้

เคาหามเรา ๆ ถึงรูสึกวาดีแลวก็ถูกแลว 

พนักงานโรงงาน: เคาอธิบายใหฟงวากินเหลาในวัดมันไมดี…ผิดศีล 

 

สรุปขอคนพบ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารผานมาตรการทั้ง 6 มาตรการที่นํามาศึกษา 

 ปายประกาศไมจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป เปนขอมูลที่มีคนไดรับมากที่สุด ทั้งที่มีการติดปาย

 ประกาศที่รานคาเปนหลัก มิไดมีการเสนอขอมูลผานสื่อมวลชน  

 ปายประกาศจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. พบวาผูตอบ

 แบบสอบถามยังคงมีพฤติกรรมการซื้อนอกเวลาอยูมาก 

 ปายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอรอย ยังมีคนสวนหนึ่งเขาใจวาเปนการรับรองรสชาติของอาหารที่จําหนาย

 ในราน มีคนจํานวนนอยมากที่ใหความสนใจตอปายรับรองมาตรฐานในการเลือกราน อาหารในขณะที่คนสวน

 ใหญเลือกรานอาหารตามความสะดวกเปนหลัก 

 การรณรงค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ เปนมาตรการที่นําเสนอขอมูลขาวสารผานส่ือหลายประเภท และเขาใจ

 งาย แตมีคนสวนนอยที่นําไปปฏิบัติจริง เนื่องจากไมสะดวก และไมเปนที่ยอมรับของคนที่มีความสนิทสนมกัน 

 เชนในกรณีการใชชอนกลาง 

 การรณรงคไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เปนการรณรงคที่ออกมาหลายตอน ทั้งตอนที่นําเสนอเรื่องการสูบบุหรี่ที่

 ปายรถเมล หรือที่สวนสาธารณะ เปนตน บางคนไมไดรับชมการรณรงคที่นักวิจัยเลือกมาศึกษา แตเคยได

 รับชมตอนอื่นๆ ในชุดการรณรงคเดียวกัน  
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การวิเคราะหมาตรการและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

   

 สวนนี้นําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก การวิเคราะหมาตรการที่พบในชุมชน และ

อุปสรรคในการนําขอมูลขาวสารที่ไดไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยในการวิเคราะหมาตรการนั้นจะใชหลักการตลาด 

หรือ 4Ps
6
 พรอมทั้งพิจารณาอิทธิพลอื่นๆ ที่อาจสงผลตอมาตรการที่ใช สวนการวิเคราะหอุปสรรคในการนําขอมูล

ขาวสารที่ไดไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นจะพิจารณาใน 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล ชุมชน และโครงสราง  

 

การวิเคราะหมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เลือกมาศึกษา 

พิจารณามาตรการที่เลือกมาศึกษาซึ่งทั้งหมดเปนมาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณชนนั้น (1) มี

เนื้อหาอยางไร ส่ือสารตรงไปตรงมา และสอดคลองกับคุณคาของสังคมและกับทัศนคติของกลุมเปาหมายหรือไม (2) มี

ตนทุนของประชาชนกลุมเปาหมายในการเขาถึงขอมูล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังกลาวมากนอยเพียงไร เชน 

หากเปนการรณรงคทางโทรทัศนก็หมายความวา ผูที่ไดรับขอมูลจะตองแบกรับตนทุนของอุปกรณการรับสาร เปนตน 

นอกจากนั้นยังตองพิจารณาตนทุนของกลุมเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย เชน หากเปนการรณรงคเรื่อง

ถุงยางอนามัยตนทุนที่เกิดก็คือกลุมเปาหมายตองมีตนทุนในการซื้อถุงยางอนามัย เปนตน (3) มาตรการดังกลาวได

นําไปใชในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายหรือไม เชน การนํามาตรการติดรูปผลเสียของบุหรี่ไปติดไวขางซอง

บุหรี่เพ่ือใหกลุมเปาหมายคือผูสูบบุหรี่ตระหนักถึงผลเสียดังกลาว และ (4) ประเมินวามาตรการนั้นมีกลยุทธในการสราง

แรงจูงใจอยางไรที่จะทําใหกลุมเปาหมายเห็นถึงผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เชน หาก

กลุมเปาหมายเปนคนที่มีครอบครัว การนําประเด็นที่เกี่ยวของกับครอบครัว เชน การรณรงคการเลิกเหลาเพ่ือลูก เปน

ตน ก็สามารถสรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี  

 
เมื่อนํามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เลือกทั้ง 6 ประเด็นมาพิจารณาพบวา การรณรงคเรื่อง “กินรอน ชอน

กลาง ลางมือ” “สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่” และ “งานบุญปลอดเหลา” มีการสื่อสารขอมูลที่ชัดเจน ทําใหผูรับเขาใจได

งาย สวนการสื่อสารผานปายประกาศเรื่อง “ไมจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป” และ “จําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น.และ 17.00-24.00 น.” นั้นพบวาแมขอความจะชัดเจน แตขอความที่รานคาสวน

ใหญเลือกมาปดประกาศจะไมระบุวาขอความเหลานี้มาจากขอบังคับทางกฎหมายและมีบทลงโทษ ทั้งที่พบวามีการ

ออกแบบปายประกาศอีกรูปแบบเพ่ือบอกวาการซื้อนอกเวลาเปนส่ิงผิดกฎหมายและมีบทลงโทษ แตในการศึกษาชุมชน

ไมพบปายรูปแบบดังกลาวซึ่งจัดทําโดยกลุมโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 

นอกจากนั้นพบวาปายรับรอง “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” ซึ่งมีกลุมเปาหมายคือเจาของรานอาหารและ

ผูบริโภคนั้น ไมสามารถทําใหประชาชนเชื่อไดวารานอาหารนั้นมีความสะอาดจริงเทากับการที่ผูบริโภคไดเห็น

กระบวนการปรุงอาหารดวยตนเอง และหนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถประชาสัมพันธสรางกระแสใหกับผูบริโภคใน

การเรียกรองปายดังกลาวจากรานอาหาร ทําใหเจาของรานอาหารมิไดมีแรงจูงใจในการไดมาซึ่งปายรับรองมาตรฐานนี้ 

                                                
6 ประเมินผลิตภัณฑ (product) ตนทุน (price) สถานที่ (place) และการสรางแรงจูงใจ (promotion) 
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เมื่อพิจารณาตนทุนในการเขาถึง และการนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นพบวาการ

ส่ือสารมาตรการทุกมาตรการมีตนทุนในการเขาถึงที่คอนขางต่ํา โดยเปนการสื่อสารโดยวิธีการสื่อสารสาธารณะ และ

การสื่อสารผานปายประกาศ อยางไรก็ตามในเรื่องตนทุนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นผูวิจัยพิจารณาวาเปนการ

มองตนทุนในมุมมองของกลุมเปาหมายถึงประโยชนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับตนทุนที่พวกเขาตองเผชิญ ซึ่ง

สวนใหญเปนตนทุนที่จับตองไมได เชน ความรูสึกสนุกสนานจากการไดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยง

สังสรรคระหวางเพื่อนฝูง เปนตน  

 

ชองทางการสื่อสารหรือสถานที่เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสงผลกระทบตอ

โอกาสในการเขาถึงขอมูลของประชากรกลุมเปาหมายอยางชัดเจน  เชน เรื่อง “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” นั้นเปน

ขอความที่มีคนรับนอยที่สุด (ไมนับมาตรการเรื่องการไมสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ เนื่องจากเปนมาตรการที่ผลิตออกมา

เปนชุดโครงการรณรงคซึ่งมีการรณรงคหลายเรื่อง) เพราะวาปายดังกลาวจะติดเฉพาะรานอาหารที่ขอรับการประเมิน 

และผานการประเมินแลวเทานั้น ซึ่งจากการสํารวจบริเวณชุมชนบานเอื้ออาทรพบวามีอยูจํานวนนอยมาก โดย

รานอาหารที่มีปายรับรองมาตรฐานมักเปนรานที่มีขนาดใหญและราคาอาหารสูงกวารานขายอาหารในตลาดซึ่งเปน

แหลงซื้อหาอาหารหลักของคนในชุมชน เปนตน 
 

การสรางแรงจูงใจใหเกิดการนํามาตรการเหลานี้ไปใชประโยชน ไมวาจะเปนการนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

หรือการนําไปใหความรูกับคนอื่นๆ ตอนั้น พบวามาตรการที่มีกฎหมายรองรับสองมาตรการแรก (การกําหนดอายุและ

เวลาในการจําหนาย) นั้น หากตองการใหเกิดแรงจูงใจในการนําไปปฏิบัติ ปจจัยหลักที่สําคัญก็คือการบังคับใชกฎหมาย

ซึ่งเปนส่ิงที่ตองมาควบคูกับมาตรการประเภทนี้ สําหรับมาตรการการกําหนดอายุของผูซื้อนั้นคอนขางมีเหตุผลรองรับที่

ชัดเจนวาไมตองการจําหนายใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมที่เชื่อวาบุหรี่นั้นเปน

ส่ิงที่ไมเหมาะสมกับเยาวชน อยางไรก็ตามการกําหนดเวลานั้นสงผลในทางตรงกันขาม จากการสัมภาษณและสนทนา

กลุมกับชาวชุมชนบานเอื้ออาทรพบวาไมมีใครเขาใจวาเหตุใดจึงตองหามจําหนายในเวลาดังกลาว หากจะคิดวาเพราะ

เปนเวลาทํางาน เวลาเรียน หรือ เวลาเลิกงานก็คงจะไมใชสําหรับคนกลุมนี้เสียทีเดียว เนื่องดวยเวลาทํางานของพวก

เขามิไดกําหนดไวอยางตายตัวจึงทําใหมาตรการนี้ไมคอยเปนที่ยอมรับสักเทาไร อีกมาตรการที่เห็นความชัดเจนวา

สงผลในเรื่องแรงจูงใจก็คือมาตรการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ที่สามารถสรางแรงจูงใจผานการกดดันของคนในสังคม

ใหผูสูบบุหรี่เห็นขอเสียหากตนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และในขณะเดียวกับก็สรางแรงจูงใจใหคนที่ไมสูบบุหรี่ลุกขึ้นมา

เรียกรองสิทธิใหตนเอง 

 

อิทธิพลอื่นๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบสามารถแบงคราวๆ ไดเปนปจจัยจากผูผลิตหรือผูจําหนายสินคา ปจจัย

จากผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย ปจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเชิงโครงสราง ทั้งนี้แตละปจจัยอาจสงผลทั้ง

เชิงลบและเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพที่พึงปรารถนา ปจจัยที่เกิดจากผูผลิตหรือผูจําหนายสินคา พบในมาตรการ

ที่เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และการบริโภคที่อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยในเรื่องบุหรี่

และแอลกอฮอลนั้นพบวาผูคามีแรงจูงใจในการจําหนาย เพราะเปนการแขงขันระหวางรานคาที่เสรี หรือเรื่องการ
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กําหนดอายุของผูซื้อบุหรี่ หรือการกําหนดเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่พบวารานขายของชําในชุมชนยัง

ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเนื่องจากไมมีการควบคุมสงผลใหทุกรานไมยอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎที่ทําใหตนเองเสีย

ประโยชนที่จะไดรับจากการขายของไป ซึ่งสงผลกระทบอีกทอดมาสูผูซื้อ โดยทําใหเด็กก็สามารถไปซื้อบุหรี่ไดหรือทุก

คนสามารถซื้อแอลกอฮอลไดทุกเวลา สําหรับเรื่องอาหารสะอาดนั้นพบวาในพ้ืนที่ของชุมชนแทบจะไมมีรานที่มีปาย

ดังกลาวใหผูบริโภคเลือกซื้อ เปนตน 

 

 ปจจัยจากผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย เปนเรื่องของความรู และทัศนคติของกลุมเปาหมายที่มีตอเรื่องนั้นๆ 

ทั้งนี้ปจจัยสวนบุคคลของกลุมเปาหมายอาจสงผลทั้งบวกหรือลบตอพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ขึ้นอยูกับวาตรงกับ

ทัศนคติหรือประสบการณที่ไดพบหรือไม ยกตัวอยางในเรื่องการบริโภคอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะนั้น พบวาผูซื้อให

ความสําคัญกับเรื่องความสะดวกและรสชาติมากกวาปายรับรอง/ความสะอาด ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการ

รณรงคใหเปล่ียนพฤติกรรมมาเลือกบริโภคอาหารโดยพิจารณาปายรับรองความสะอาด เปนตน หรือในการรณรงคกิน

รอน ชอนกลาง ลางมือซึ่งในเรื่องของการใชชอนกลางนั้นไมเขากับวัฒนธรรมของคนบางกลุมเนื่องจากหากใชชอน

กลางระหวางเพื่อนสนิทหรือญาติอาจถูกกลาวหาวารังเกียจ เปนตน  

 

ปจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้นเปนเรื่องของการใหคุณคาและทัศนคติของคนในสังคมนั้นๆ เชน นอกจาก

เง่ือนไขของการสูบบุหรี่จะถูกแสดงใหเห็นผานสื่อแลว ในชีวิตจริง (ซึ่งอาจเปนผลจากการรับส่ือมาเปนระยะเวลาหนึ่ง) 

ผูสูบก็ผานประสบการณที่ตองเจอแรงกดดันจากสังคม จึงมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการทําตามขอมูลที่ส่ือสารออกมา 

หรือ การที่ชุมชนบานเอื้ออาทรตั้งอยูใกลวัดแพรกษาซึ่งเจาอาวาสมีความเครงครัดในเรื่องการเล้ียงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในการจัดงานตางๆ ในเขตวัดเปนอยางมาก เจาอาวาสใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากจึงไมมีการเลี้ยงเหลาใน

งานที่จัดในวัดเลย แตคนในชุมชนก็ยังมีทางเลือกคือหากตองการจัดงานที่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็จะไปจัด

งานที่พ้ืนที่ของเทศบาลแทน เปนตน 

 

ปจจัยเชิงโครงสรางก็เปนส่ิงที่มีความสําคัญที่จะสนับสนุนหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมาย เชน กรณีการรณรงคไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะซึ่งแมจะมีการกําหนดเปนกฎหมายและมีการรณรงคแต

ในทางปฏิบัติพบวา ภายในชุมชนที่ศึกษานั้นในไมมีการจัดพ้ืนที่สําหรับผูสูบบุหรี่ จึงทําใหบางครั้งผูสูบจึงตองแอบไป

สูบตามที่ตางๆ เชน ในบานหรือหองน้ําสาธารณะ ซ่ึงก็ยังคงสงผลกระทบใหกับผูที่ไมสูบบุหรี่อยู นอกจากนั้นหากอยูใน

ชุมชนที่มีความสัมพันธกันในระดับหนึ่งก็ทําใหระดับความเกรงใจนั้นลดลง ไมเหมือนการสูบตอหนาคนแปลกหนาที่ไม

เคยรูจักกันมากอนเลยซึ่งจะมีความเกรงใจมากกวา 
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ตารางที่ 3. 3 การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาดของมาตรการทั้ง 6 และปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

มาตรการ เนื้อหาของมาตรการที่
สื่อสาร (Product) 

ตนทุน  
(Price) 

สถานที่  
(Place) 

การสรางแรงจูงใจ 
(Promotion) 

อิทธิพลอื่นๆ ทั้งบวกและลบ 

1. ไมจําหนาย

บุหรี่แกผูมีอายุ

ต่ํากวา 18 ป  

กฎหมายหามจําหนายบุหรี่

แกผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 

ขอความมีความชัดเจน  

ตนทุนของผูขายที่เกิดจากการไม

จําหนายบุหรี่ใหผูมีอายุต่ําวา 18 ป 

(ไมไดกําไรจากการขายสินคา) 

พบการสื่อสารผานปาย

ประกาศตามรานสะดวก 

และรานขายของชําซื้อที่

ขายบุหรี่  

ไมพบวามีการสรางแรงจูงใจตอ

ทั้งผูจําหนายบุหรี่  (โดยเฉพาะ

รานชําในหมูบาน) และผูที่มี

อายุตํากวา 18 ป ใหปฏิบัติ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

1. ผูคามีแรงจูงใจในการจําหนายบุหรี่ เพราะเปนการ

แขงขันระหวางรานคาที่เสรี  

2. ไมมีการควบคุมจากเจาหนาที่ 

3. ไมพบแรงกดดันจากสังคมวาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง  

2. จําหนาย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใน
เวลา 11.00-
14.00 น. 
และ 17.00-
24.00 น. 

กฎหมายกําหนดเวลาในการ

จําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ขอความที่ใชใน

การสื่อสารไมครบ ขาด

บทลงโทษ และไมมีเหตุผลวา

เพราะอะไรจึงหามในเวลานี้  

ตนทุนของผูขายที่ตองงดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางชวงเวลา 

(ไมไดกําไรจากการขายสินคา) 

พบการสื่อสารผานปาย

ประกาศตามรานสะดวก

ซื้อ และรานขายของชําที่

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ไมพบวามีการสรางแรงจูงใจตอ

ทั้งผูจําหนาย (โดยเฉพาะราน

ชําในหมูบาน) ใหปฏิบัติตามที่

กฎหมายกําหนด 

 

1. ผูซื้อสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดทุกเวลา

เพราะมีรานคาที่จําหนายให  

2. ผูคามีแรงจูงใจในการจําหนาย เพราะเปนการแขงขันเสรี 

ผูขายมีการสรางแรงจูงใจผานกลยุทธในการจําหนายหลาย

รูปแบบ  

3. ไมมีการควบคุมจากเจาหนาที่ 

4. ไมพบแรงกดดันจากสังคม 

3. อาหาร

สะอาด รสชาติ

อรอย 

- การสื่อขอความนี้ทําใหคน

สับสนวารับรองความสะอาด

หรือรสชาติดวย  

- ผูบริโภคไมทราบวา

ประเมินอยางไร จึงไมมั่นใจ

ในกระบวนการประเมินปาย 

วามีคุณภาพ จึงไมเชื่อถือ 

ตนทุนที่เกิดกับเจาของรานในการ

ประเมินราน ตนทุนที่เกิดกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ และตนทุน

กับประชาชนในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมมาเลือกบริโภคอาหารโดย

พิจารณาปายรับรอง/ ความสะอาด   

พบการสื่อสารผานปาย

รับรองที่รานอาหาร แต

ไมไดมีการสื่อสารผาน

ชองทางอื่นๆ  

ไมพบวามีการสรางแรงจูงใจให

ทั้งผูบริโภคและผูขายตระหนัก

ถึงความสําคัญของการมีปาย

รับรองวารานคาผานมาตรฐาน

ความสะอาด  

1. ผูซื้อใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกและรสชาติ

มากกวาปายรับรอง/ความสะอาด  

2. ผูขายไมถูกกดดันจากผูซื้อในเรื่องความสะอาด 

3. มีรานอาหารที่มีปายรับรอง จํานวนนอย 

4. พนักงานโรงงานมีชีวิตที่เรงรีบและมีเวลาจํากัด  

4. กินรอน ชอน

กลาง ลางมือ 

การทานอาหารรอน ใชชอน

กลาง และลางมือกอน

รับประทานอาหาร เปนเรื่อง

ขอมูลนี้มีการสื่อสารผานสื่อ

สาธารณะหลายชองทาง ซึ่งมีความ

ครอบคลุมในระดับชุมชนอยางทั่วถึง 

สื่อสาธารณะ ทั้งโทรทัศน 

วิทยุ ปายประกาศ การ

สอนในโรงเรียน มุงเนน

การสื่อสารขอความนี้เริ่มจาก

การระบาดของไขหวัดใหญ 

สายพันธุใหม 2009 เหตุการณ

1. วัฒนธรรมของคนบางกลุมที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติในเรื่อง

การใชชอนกลาง  

2. เหตุการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
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มาตรการ เนื้อหาของมาตรการที่
สื่อสาร (Product) 

ตนทุน  
(Price) 

สถานที่  
(Place) 

การสรางแรงจูงใจ 
(Promotion) 

อิทธิพลอื่นๆ ทั้งบวกและลบ 

ที่เขาใจไดงาย ตรงไปตรงมา  ตนทุนที่เกิดกับประชาชนในการ

เขาถึงขอมูลดังกลาวและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคอนขางต่ํา 

คนทั่วไปในสังคม นี้สงผลใหประชาชนมีแรงจูงใจ

ใหปองกันตนเอง 

2009 

3. เปนเรื่องที่สอนในโรงเรียน นักเรียนนํากลับมาทําที่บาน   

5. สถานที่

สาธารณะปลอด

บุหรี่ 

เปนมาตรการที่เปนทั้ง

กฎหมายและมีการรณรงค 

ซึ่งในการสื่อสารนั้นสื่อกับทั้ง

ผูสูบ และผูไมสูบผานสื่อ

สาธารณะทั้งทางโทรทัศน 

และวิทยุ  

ตนทุนในการเขาถึงขอมูลสุขภาพชุด

นี้ต่ํา (เพราะใชสื่อสาธารณะ) ตนทุน

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นอยู

กับบุคคล แตคาดวาไมสูงเพราะเปน

เพียงการเปลี่ยนสถานที่ในการสูบ

บุหรี่ มิใชการเลิกบุหรี่ 

สื่อสาธารณะ ทั้งโทรทัศน 

วิทยุมุงเนนคนทั่วไปใน

สังคม 

มีแรงจูงใจโดยชี้ใหเห็นผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้น คือแรงกดดันจาก

สังคมที่มีตอผูสูบบุหรี่  

1. แรงกดดันจากสังคม  

2. ภายในชุมชนไมมีการจัดพื้นที่สําหรับผูสูบบุหรี่  

3. ในชุมชนที่มีความสัมพันธกันทําใหสูบไดไมเกรงใจ  

6. งานบุญ

ปลอดเหลา 

แนวคิดเรื่องการจัดงานบุญ

ปลอดเหลาเปนสิ่งที่เขาใจ

งาย และมีรูปแบบการ

นําเสนอตรงไปตรงมา 

ตนทุนในการเขาถึงต่ํา (เพราะใชสื่อ

สาธารณะ) ตนทุนในการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมนั้นขึ้นอยูกับ

บุคคลที่ใหประโยชนกับการเลี้ยง

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานบุญ 

สื่อสาธารณะ ทั้งโทรทัศน 

วิทยุมุงเนนคนทั่วไปใน

สังคมที่นับถือศาสนา

พุทธ 

มีการสรางแรงจูงใจโดยใชเรื่อง

ความเชื่อทางศาสนาเปน

ประเด็นขับเคลื่อน  

1. เจาอาวาสวัดแพรกษามีความเครงครัดในเรื่องการไม

เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการจัดงานตางๆ  

2. คนในชุมชนก็ยังมีทางเลือกคือไปจัดงานที่พื้นที่ของ

เทศบาลแทน 
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อุปสรรคของการนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

พิจารณาการตลาดเพื่อสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพในดานการใชประโยชนจากขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

สรางเสริมสุขภาพที่ไดรับ และ/หรือปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพในประชากรที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เส่ียง 

การศึกษานี้คัดเลือกขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพทั้งวิธีการตลาดเพื่อสังคมและที่ไมใชการตลาดเพื่อสังคม 

โดยเริ่มดวยการกําหนดพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงทางสุขภาพของชุมชนที่ไดจากการศึกษาชุมชน ไดแก การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไมสะอาด และเรื่องยุงลาย ไขเลือดออก จากการวิเคราะหทาง

สถิติแสดงใหเห็นวาการรับขอมูลขาวสาร และความเขาใจที่มีตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพนั้นมิไดสงผลอยางมี

นัยสําคัญตอพฤติกรรมสุขภาพ ทีมวิจัยพยายามวิเคราะหและหาคําอธิบายวาเพราะเหตุใดจึงสงผลเชนนั้น ในการ

วิเคราะหจึงไดแบงอุปสรรคที่มีตอการที่ประชาชนกลุมนี้รับขอมูลขาวสาร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ

การมีสุขภาพที่ดี ออกเปน 3 ระดับ ไดแก อุปสรรคในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสราง โดยในแตละพฤติกรรม/ปจจัย

เส่ียงนั้นก็มีอุปสรรคที่แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 3. 4 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพในการแกปญหาปจจัยเส่ียงทั้ง 4 เรื่อง 

ปจจัย/พฤติกรรมเสี่ยง ปจจัยท่ีสงผลตอผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพ 

ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับโครงสราง 

1. ยุงลาย ไขเลือดออก - เปนเร่ืองที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงและทันที สรางความ

รําคาญ 

- ตระหนักรวมกันวาเปน

ปญหาที่ควรไดรับการแกไข 

- มีแหลงเพาะพันธุยงุ 
เน่ืองจากโครงสรางของตึก 

2. การบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 

- มองวาเปนพฤติกรรมปกติ 
เพื่อการเขาสังคม และการ

พักผอน (เปนประโยชน) 

- ยังมองไมเห็นโทษที่ชัดเจน 

และไมคิดวาจะเกิดกับตนเอง 

และไมเกิดทันที 

- ไมคิดวาเปนปญหาที่ควร

ไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

เปนเร่ืองของแตละบุคคล 

- มีรานคาในชุมชนที่เขาถึง
งาย 

- ไมมีการควบคุมจาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

3. การสูบบุหรี่ - ทราบวามีโทษ แตเลิกไดยาก 

- ปจจุบันถูกกดดันจากสังคม
รอบขางทําใหรูสึกวาการสูบ

บุหร่ีเปนเร่ืองไมดี แตยังติด

ประเด็นเลิกไดยาก  

- ไมคิดวาเปนปญหาที่ควร

ไดรับการแกไขอยางเรงดวน  

จะเปนปญหาก็ตอเม่ือมีคน

มาสูบบุหร่ีใกลๆ 

- มีการกดดันจากสังคมตอผู
สูบบาง (เพราะไดรับ

ผลกระทบโดยตรง) 

- มีรานคาในชุมชนที่เขาถึง
งาย 

- ไมมีการควบคุมจาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 

4. อาหาร - เปนความเคยชิน เปน

ขอจํากัดที่ตองยอมรับ 

รวมถึงมองไมเห็นทางเลือก 

- ชุมชนไมตระหนักวาเปน

ปญหา  

- ขอจํากัดในวิถีชีวิตการ
ทํางาน และไมมีทางเลือก

สําหรับคนในพื้นที่น้ีมากนัก 

 

อุปสรรคที่สงผลตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพในเรื่องยุงลาย ไขเลือดออกนั้นมิไดเกิดจากปญหาในระดับ

บุคคลและชุมชน เพราะเปนปญหาที่ชัดเจนและคนในชุมชนลวนตระหนักในปญหานี้และมีความตองการแกไขปญหา 
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เนื่องจากปญหานี้สงผลกระทบที่ชัดเจนและทันทีกับทุกคน ดังนั้นเมื่อมีมาตรการเขาไป ไดแกการใหความรูและการแจก

ทรายอะเบทโดยกลุมอสม. ทําใหกวารอยละ 80 ของผูไดรับแจกนําทรายอะเบทไปใช (แมมีเพียงรอยละ 62 ที่มีการใช

ถูกวิธี) แสดงวาในฝงผูรับมาตรการนั้นมีแรงจูงใจในการรับมาตรการและนําไปแกไขปญหาที่ตนตระหนักเปนอยางดี 

อุปสรรคจึงอยูที่ระดับโครงสราง รวมถึงผูออกมาตรการมากกวาฝงผูรับผลกระทบ เพราะปจจุบันปญหามาจากแหลง

เพาะพันธุยุงที่ยากแกการแกไขซึ่งหากตองการใชการตลาดเพื่อสังคมเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ใชแกปญหาในระดับนี้ตอง

มีการวางแผนและศึกษาเพิ่มเติม และมีการใชรวมกับมาตรการอื่นๆ 

 

สําหรับอุปสรรคที่สงผลตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมีความซับซอนมากกวา

เรื่องของยุงลาย ไขเลือดออก เนื่องจากพบวาแมแตในระดับบุคคลและชุมชนนั้นก็ยังไมมีการตระหนักถึงปญหาของ

ปจจัยเส่ียงชนิดนี้ แมวาในสายตาของนักวิชาการและผูบริหารระดับประเทศจะมองวาเปนปญหาท่ีมีขนาดใหญและเปน

ตนทุนที่สังคมตองแบกรับเปนจํานวนมาก แตในระดับบุคคลพบวา ประชาชนมองวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นยังสราง

ประโยชนในระดับบุคคล เชนเรื่องของความสนุกสนาน การเขาสังคม เปนตน ซึ่งคนกลุมนี้ยังไมตระหนัก รวมถึงยังไมมี

ขอมูลปญหาในระดับสังคมที่เห็นชัดเจน ในระดับชุมชนก็มองการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมปกติและ

เคยชินกับการเห็นเพ่ือนบานใกลเคียงตั้งวงเหลากันเปนประจํา นอกจากนั้นอุปสรรคในระดับโครงสรางที่มีความสําคัญ

มากก็คือการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย เมื่อไมมีการควบคุมและบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การรณรงคที่

แมจะใชเนื้อหากฎหมายเปนขอความในการสื่อสารก็มิไดสงผลตอพฤติกรรมเนื่องจากในความเปนจริงก็ยังสามารถ

กระทําไดอยางงายดาย 

 

กรณีศึกษา: การสื่อสารมาตรการกําหนดเวลาจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

จากการสนทนากลุมมีประเด็นที่นาสนใจคือประชาชนยังไมเขาใจและตองการทราบเหตุผลของการใชเวลา

ดังกลาวเปนเกณฑในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากการกําหนดอายุนั้นเขาใจไดงายกวาในมุมมองของ

ประชาชน จึงใหความสําคัญมากกวา แสดงใหวาหากตองการใหมาตรการนั้นๆเกิดประสิทธิผล นอกจากประชาชน

จะตองเขาในสารที่ส่ือออกไปไดถูกตองแลวความเปนเหตุเปนผลของขอความดังกลาวในมุมมองของกลุมเปาหมายก็มี

ความสําคัญ (นอกจากรับรู และเขาใจมาตรการแลว ตองพิจารณาวาสอดคลองกับตรรกะของเขาหรือไม) 

 

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของมาตรการที่เกี่ยวของกับบุหรี่พบวามีอุปสรรคนอยกวาเรื่องของแอลกอฮอล โดย

ในระดับบุคคลนั้นพบวาผูสูบบุหรี่ตระหนักถึงปญหาสุขภาพที่อาจตามมามากกวาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตการเลิก

สูบบุหรี่นั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก ปจจุบันสังคมรอบขางและชุมชนเริ่มตระหนักถึงปญหาซึ่งในระดับเล็กที่สุดคือเปนการ

สรางความรําคาญ (ควันบุหรี่) ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดใหกับคนรอบขาง เชนเดียวกับกรณีของยุง ทําใหเกิดกระแสการ

ตอตานจากคนรอบขางที่มีตอผูสูบบุหรี่มากกวาการดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตามในระดับโครงสรางนั้นก็ยังพบอุปสรรค

ที่คลายคลึงกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือไมมีการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งสงผลตอประสิทธิผลของ

มาตรการสรางเสริมสุขภาพเชนเดียวกัน 
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อยางไรก็ตามหากพิจารณาปจจัยชุมชนในเรื่องโอกาสในการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ

เหลานี้ไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแลว พบวาปจจัยดานชุมชน โดยเฉพาะลักษณะชุมชนแบบปดที่สามารถตั้ง

รานคาในหองพัก และการมีรานเรขายของที่สามารถทําไดโดยปราศจากการควบคุมนั้น ก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

การกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการกําหนดอายุขั้นต่ําของผูซื้อบุหรี่อยางชัดเจน 

 

เรื่องการบริโภคอาหารเปนเรื่องที่มีความคลายคลึงกับแอลกอฮอล โดยพบวาในระดับบุคคลยังไมมีการ

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหา เนื่องจากเปนความเคยชินและทุกคนยอมรับเหมือนกันวาเปนขอจํากัดของการที่

พวกเขากาวมาทํางานและอาศัยในชุมชนแหงนี้ ซึ่งไมมีทางเลือกสําหรับการรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

(ทุกรานมีกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่คลายกัน) มากมายนักนอกจากจะประกอบอาหารเองซึ่งก็มีขอจํากัดดานเวลา 

นอกจากนี้สุขลักษณะบางอยางก็ขัดกับวัฒนธรรมของคนกลุมนี้ เชน เรื่องของการใชชอนกลางในการรับประทานอาหาร 

เปนตน และดวยเร่ืองความเคยชินนั้นจึงทําใหในระดับชุมชนไมมีความตระหนักวาเรื่องนี้เปนปญหา สุดทายในเรื่อง

โครงสรางพบวายังมีปญหาในเรื่องการสรางทางเลือกสําหรับการรับประทานอาหารที่สะอาดสําหรับคนกลุมนี้  

 
เห็นไดวาการแกปญหาในระดับบุคคลหรือในการเริ่มตนนั้นตองเริ่มจากทําใหคนเห็นวาพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียง

เหลานี้ไมใชเรื่องปกติ เปนเรื่องใกลตัว และเปนปญหาขนาดใหญที่ตองตระหนัก การสื่อสารที่จะสามารถเขาถึงคนใน

ชุมชนไดดีนั้นหากเปนการสื่อสารผานสื่อสาธารณะ โทรทัศนเปนชองทางที่คนเขาถึงไดมากที่สุด จากการสนทนากลุม

พบวาการสื่อสารในระดับชุมชนก็เปนส่ิงที่ขาดไมได นอกจากจะมีอสม. แลว ยังมีขอเสนอวาการทําปายประชาสัมพันธ

ขนาดใหญไวตรงทางเขาชุมชนอาจเปนทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจ เพราะผูพักอาศัยมีอาชีพที่หลากหลายและสวนใหญ

เปนพนักงานโรงงานซึ่งมีเวลาทํางานที่แตกตางกันไป แตหากมีการตั้งปายดังกลาวไมวาจะผานเวลาใดก็ตองรับรูบาง 

นอกจากนี้หลายคนยังแบงปนประสบการณวากลุมเด็กนั้นเปนกลุมที่มีความสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหผูใหญเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม รวมถึงยังมีบทบาทในการเปนผูนําสารที่ไดรับทั้งจากโรงเรียนโดยการสอนของครูอาจารย หรือ

จากการดูโทรทัศนมาสงตอใหบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวที่สําคัญอีกดวย 
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บทที่ 4 แนะนําบานพักคนงานกอสรางอิตาเลียนไทย ดอนเมือง 

  

 บทนี้กลุมที่เลือกมาศึกษา ไดแก คนงานกอสราง ซึ่งเปนกลุมที่มีขอจํากัดในเรื่องที่อยูอาศัย ลักษณะและเวลา

การทํางาน ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ทีมวิจัยไดคนหาพ้ืนที่ในการศึกษาที่เหมาะสมในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มจาก

การพูดคุยกับฝายควบคุมอาคารและผังเมือง สํานักการชาง เทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือสอบถามขอมูลการกอสรางใน

จังหวัดนนทบุรี จากนั้นทีมวิจัยก็ไดรายชื่อเขตกอสรางที่เพ่ิงเริ่มกอสรางมาจํานวนหนึ่ง สาเหตุที่ตองการพ้ืนที่ที่เพ่ิงเริ่ม

กอสราง เนื่องจากตองการเก็บขอมูลกับกลุมแรงงานทั่วไปมากกวาแรงงานฝมือ แรงงานทั่วไปจะมีหนาที่ในชวงเริ่มตน

การกอสราง เชน ยกของ ฉาบปูนแบบงาย งานขุดตางๆ เปนตน จากนั้นจึงไปสํารวจดูสถานที่ที่คาดวาจะสามารถเปนที่

ศึกษาได ในชวงแรกไดเลือกเขตงานสรางบานจัดสรรแตเมื่อลงพ้ืนที่ กลับพบวาคนงานสวนใหญในพ้ืนที่เปนคนงานตาง

ดาวซึ่งจะทําใหกลุมตัวอยางที่เปนคนไทย มีไมเพียงพอ จึงตองคนหาพื้นที่ศึกษาใหมและไดเลือกบานพักคนงาน

กอสรางอิตาเลียนไทย ดอนเมืองในที่สุด ทั้งนี้วิธีการเก็บขอมูลไดพัฒนามาจากการเก็บขอมูลที่ชุมชนบานเอื้ออาทร 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยสงเจาหนาที่เก็บขอมูลชุมชนจํานวน 6 คนไปใชชีวิตอยูในบริเวณใกลเคียง และศึกษา

ชุมชนโดยการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเปนเวลา 2 สัปดาห จากนั้นจึงพัฒนาแบบสอบถาม เก็บขอมูล

เชิงปริมาณ และจัดสนทนากลุมเพ่ือนําเสนอผลใหกับคนในชุมชนไดทราบและรวมกันใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

ผลการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหนักวิจัยเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรม และมุมมองตางๆของคนในชุมชน

ไดมากยิ่งขึ้น 

 

หลังจากศึกษาขอมูลชุมชนไประยะหนึ่ง ทีมวิจัยจึงพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณซึ่งแบงเปน 

3 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไปรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการรับส่ือ ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การสูบบุหรี่และการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรับรูและความเขาใจที่มีตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคม 

เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามและวิเคราะหแลว จึงนําผลเบื้องตนที่ไดและนาสนใจมานําเสนอตอกลุมประชากรที่ศึกษา

โดยการจัดสนทนากลุม แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมคนงานกอสราง และกลุมผูประกอบอาชีพอื่น เชน แคมปมาสเตอร 

แมบาน และแมคาที่อาศัยในแคมปดอนเมือง ในการพูดคุยเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอลนั้นจะเริ่มจากการนําเสนอขอ

คนพบ ตอมารวมกันคุยเรื่องปญหารวมถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล จากนั้นทีมวิจัยจะเปดโฆษณาที่

เกี่ยวของกับการรณรงคงดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอลและเคยออกอากาศทางโทรทัศนใหดู หลังจากนั้นจะเปนการ

พูดคุยถึงโฆษณาที่ไดดูวาพวกเขามีความรูสึกอยางไร เขาใจโฆษณาเหลานั้นอยางไร คิดวาโฆษณานั้นๆ ไดผลกับตัว

เขาหรือไม อยางไร 
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1. แนะนําชุมชน 

 

แนะนําแคมปอิตาเลียนไทย: ท่ีต้ัง พื้นท่ี และผูพักอาศัย  

บานพักอิตาเลียนไทย (ดอนเมือง)  หรือที่รูจักกันในนามแคมปอิตาเลียนไทย (แคมปดอนเมือง)  ต้ังอยูใน

บริเวณชุมชนประชาอุทิศมวงมณีรวมใจ  ซอยประชาอุทิศ  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง โดยบริษัท อิตา

เลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)  สรางขึ้นเปนสวัสดิการที่พักอาศัยสําหรับพนักงานแบบรายเดือน และคนงาน

กอสรางแบบรายวันที่สามารถเขามาพักอาศัยโดยไมเสียคาใชจาย เสียเพียงคาไฟฟาตอเดือนสําหรับแตละหองพัก

เทานั้น  แคมปดอนเมืองแหงนี้สรางมากวา 20 ปแลว กลุมพนักงานแบบรายเดือนบางคนก็อาศัยที่นี่มานานนับ 10 ป 

สวนกลุมคนงานแบบรายวันจะมีการสับเปล่ียนโยกยายสถานที่ทํางานไปตามไซทงานตางๆ จึงมีการยายเขายายออกใน

โซนที่พักอาศัยของคนงานแบบรายวันเปนประจํา   

 

จากการสังเกตและขอมูลของสํานักงานเขตดอนเมืองพบวา  บริเวณชุมชนประชาอุทิศมวงมณีรวมใจและ

ชุมชนใกลเคียงเปนชุมชนที่มีผูอยูอาศัยอยางหนาแนน  ทั้งหมูบานจัดสรร บานเชา  หอพัก และอพาทเมนท รวมทั้ง 

อาคารพาณิชย และรานคาในชุมชนตลอดแนวถนนประชาอุทิศ  สรงประภา และ ชางอากาศอุทิศ ซึ่งเปนถนนสายหลัก

ที่ใชในการสัญจรในบริเวณชุมชนและยานใกลเคียง โดยขอมูลจากสํานักงานเขตดอนเมืองจัดประเภทใหชุมชนประชา

อุทิศมวงมณีรวมใจ  และชุมชนใกลเคียงบริเวณแคมปเปนชุมชนในเขตบานจัดสรร แมทั้งแคมปจะนับบานเลขที่เปน 1 

หลังคาเรือน แตลักษณะการอยูอาศัยภายในแคมปอาจเรียกไดวาเปนอีก 1 ชุมชนในเขตดอนเมืองที่มีลักษณะเฉพาะ 

และมีการปกครองภายในเหมือนหมูบานขนาดยอม ทั้งนี้พบการอยูอาศัยที่มีลักษณะใกลเคียงกับชุมชนแออัด

โดยเฉพาะในโซนที่พักอาศัยของคนงานแบบรายวันซึ่งมีหองพักที่อาศัยอยูติดกันจํานวนมาก 

 

 จํานวนหองที่อยูในบานพักอิตาเลียนไทยมีทั้งหมดประมาณ 1,600 หอง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 มี

จํานวนคนงานอยูในสวนความรับผิดชอบของแคมปมาสเตอรคนที่ 1 ทั้งหมด 606 หอง ความรับผิดชอบของแคมป

มาสเตอรคนที่ 2 จํานวน 660 หอง ซึ่ง ณ วันที่สํารวจมีหองวางประมาณ 500 หอง สําหรับจํานวนประชากรที่อาศัยอยู

ในแคมปมีประมาณ 2,500 คน ซึ่งไมสามารถแบงจํานวนเปนเพศชายและเพศหญิงไดชัดเจน แตจากการสังเกตและ

พูดคุยพบวามีเพศชายมากกวา ทั้งนี้คนงานกอสรางมาจากทุกภาคของประเทศไทยโดยสวนใหญมาจากภาคเหนือและ

ภาคอีสาน  

 

 



 

รูรปที่ 4. 1 แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้ง เสนทาางจราจร และสถานทีที่ใกลเคียงบานพักอติตาเลียนไทย

บานพั

ไทย 

พักอิตาเลียน

(ดอนเมือง) 

779 
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ลักษณะห

 

โดยทั่วไป

ประตู 2 โ

ชั้นเดียว 

สรางโดย

ยกเวนหอ

ภายในคร

รูปที่ 4. 2

รูปที่ 4. 3

 

หองพักและกา

ลักษณะหองพ

ป คือเปนอาคาร

โดยในเขตประต

และมีหองน้ําใ

ยใชโครงไม ผน

องดานริม โดย

รอบครัวหรือกบั

2 ที่พักของคนง

3 ที่พักของคนง

 

ารอยูอาศัย 

พักของคนงาน

รเรียงรายกันอ

ตู 1 ลักษณะบา

นตัว สําหรับใน

นังทําจากสังก

ยผูพักอาศัยมัก

บเพ่ือนคนงาน

งานแบบรายวัน

งานแบบรายเดื

นกอสรางในแ

ยูทั้งซายและข

านพักกอสราง

นเขตประตู 2 

กะสี หรือบางอ

กใชพ้ืนที่หนาห

อื่นๆ  

น 

ดอืน 

แคมปดอนเมือ

ขวาของถนนภา

ดวยคอนกรีตแ

เปนบานพัก 

อาคารเปนแผน

หองพักของตน

 

องแหงนี้ไมตา

ายในแคมป แบ

และไม เปนอาค

 2 ชั้น มีลักษ

นคอนกรีต มีป

นเองสําหรับป

งจากที่พักอา

บงเปน 2 เขต 

คาร 2 ชั้น ยกเ

ษณะเปนหองส่ี

ประตูเขา-ออก

ระกอบอาหาร

 

 

ศัยของคนงา

คือ เขตประตู 

เวน ตึก E1 ที่เ

ส่ีเหล่ียมขนาด 

ทางเดียว ไมม

รและรับประทา

นกอสราง

1 และเขต

เปนอาคาร

3x4 เมตร 

มีหนาตาง 

านรวมกัน
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 บานพักคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยนั้นแยกเปนสองประเภทคือ 1) บานพักพนักงานระดับลาง เชน นาย

ชาง สมุหบัญชี หรือเทียบเทา โดยจะจัดใหพนักงานที่มีครอบครัวพักครอบครัวละ 1 หอง สวนพนักงานที่เปนโสดพัก

อาศัยอยางนอย 2 คนตอ 1 หอง  2) บานพักพนักงานระดับหัวไซทงานหรือเทียบเทา โดยผูมีสิทธิ์เขาอยูอาศัยคือ   

พนักงานรายเดือนที่เปนหัวหนางานที่มีรายไดตอเดือน 6,500 บาทขึ้นไป พนักงานรายวันที่เปนหัวหนางานที่มีรายได

ตอวัน 200 บาทขึ้นไป  พนักงานที่เปนหัวหนางานและจบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป หรือผูที่คณะกรรมการบานพัก

พิจารณาเห็นวาจําเปนและสมควรใหสิทธิ์เขาพักได  การพิจารณาใหสิทธิเขาพักนี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการบานพัก

ที่ทางบริษัทฯแตงตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาใหสิทธิ์เขาพักอาศัยของพนักงาน ซึ่งประกอบดวยผูจัดการโครงการ ผูจัดการฝาย

ธุรการ สมุหบัญชี หัวหนาแผนกบุคคล และผูควบคุมบานพัก (แคมปมาสเตอร)  

 

ผูที่มี สิทธิ์ พักกับพนักงานในหองพักสําหรับครอบครัว ไดแก สามี/ภรรยา บุตร และบิดามารดาของ

ผูปฏิบัติงาน และตองเปนผูที่ไมมรีายไดเทานั้น คนกลุมนี้ไมตองเสียคาหองพัก แตหากสมาชิกในครอบครัวมีรายไดจาก

แหลงอื่นตองเสียคาหองพักเดือนละ 300 บาทตอคน เพ่ือชวยลดคาใชจายของบริษัทฯ กรณีที่สามีและภรรยาเปน

พนักงานของบริษัทฯทั้งคูก็จะจัดบานพักใหอยูรวมกัน 1 หองเทานั้น พนักงานเขาปฏิบัติงานใหมยังไมครบ 6 เดือนไม

อนุญาตใหนําครอบครัวมาอยูดวย การจัดคนงานกอสรางเขาพักนั้นแคมปมาสเตอรจะจัดใหคนที่มีครอบครัวอาศัยอยู

ชั้นลาง สวนชั้นบนจะจัดใหคนโสดเขาพัก ในการจัดหองพักจะจัดใหผูที่ทํางานไซทเดียวกันตองอยูในบริเวณเดียวกัน  

ในแคมปแหงนี้มีคนงานตางดาวประมาณ 40 คน โดยปกติบริษัทอิตาเลียนไทยจะไมรับคนงานตางดาว แตที่มีคนงาน

ตางดาวนั้นเนื่องจากมากับผูรับเหมาที่ทางบริษัทจางมา ทั้งนี้คนงานตางดาวจะพักอยูในโซน A11-A12 ซึ่งผูรับเหมา

ตองดูแลอยางใกลชิดเมื่อมาอาศัยในแคมปนี้ 



82 
 

รูปที่ 4. 4 แผนภาพแสดงตําแหนงตางๆ ภายในบานพักคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทย 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

สัญลักษณบงบอกจุดตางๆ ที่มีอยูในแคมปคนงานกอสรางอิตาเลี่ยนไทย 

 ถังขยะและถังปูนสําหรับเปนที่ทิ้งขยะ  รานขายของสดและขายอาหารสําเร็จ 

 ตูโทรศัพท  รานสมตําและขายครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมดวย 

 ตูกดน้ํา  รานขายเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 รานขายของชํา  รานขายอาหารปงยาง 

 รานขายของสด  รานขายลูกชิ้นปง 
 รานขายอาหารตามสั่ง  ตูหยอดเหรียญโทรศัพท 
 บอรดประชาสัมพันธ  ปอมยาม 
 หมอแปลงไฟฟา  รานซักรีด 
 เครื่องสูบน้ํา   
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การโยกยายของคนงานกอสรางจะเกิดขึ้นเมื่องานที่ทําเสร็จส้ินและเก็บงานเปนที่เรียบรอย คนงานกอสรางจะ

ยายตามไซทกอสรางถัดไป โดยปกติคนงานจะอยูในแตละไซทงานไมเกิน 2 ป ครอบครัวของคนงานกอสรางก็จะยาย

ตามหัวหนาครอบครัวไปดวย แตหากมีลูกที่ยังเล็กก็จะสงกลับไปอยูกับปูยาตายายที่จังหวัดบานเกิด เด็กๆที่เขา

โรงเรียนแลวและอายุไมเกิน 12 ปจะตามพอแมไป แตหากอายุมากกวานั้นสวนใหญจะกลับไปอยูตางจังหวัด 

 

 แคมปมาสเตอรซึ่งเปรียบเสมือนผูใหญบานคอยดูแลทุกขสุข แกปญหาใหคนในแคมป สําหรับแคมปนี้จะมี

ผูดูแล 2 คน โดยรับผิดชอบคนละพื้นที่คือ โซน A ในเขตประตู 1 และ โซน B ในเขตประตู 2 โดยหนาที่หลักคือดูแล

ความสงบเรียบรอบรอย แกปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน การเขาพักของคนงานกอสราง การยายเขา-ออก การจัดและ

แบงหองพักใหคนงานที่เขามาใหม เชน หากเกิดปญหาทะเลาะวิวาทกัน แคมปมาสเตอรจะมีหนาที่ดูแลโดยครั้งแรก

อาจกลาวตักเตือน และอาจใหออกจากแคมปหากตักเตือนแลวยังกระทําผิดซ้ํา และหากกอเหตุรุนแรงจะสามารถใหออก

จากงานไดทันที การดูแลของแคมปมาสเตอรจะดูแลทั้งคนงานกอสรางไทยและคนงานตางดาวที่พักอาศัยอยูในแคมปนี้ 

ซึ่งคนงานกอสรางทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด    

 

ระบบสาธารณูปโภคในแคมป 

หองนํ้า ในโซนของคนงานแบบรายวันทั้งหมดเปนลักษณะที่อาบน้ํารวม และถัดไปจะเปนหองสุขาที่กั้นเปนหองเรียง ๆ 

กันโดยที่อาบน้ําและหองสุขาจะอยูบริเวณดานหลังของแตละอาคาร สวนในโซนพนักงานแบบรายเดือนจะมีหองน้ําใน

ตัวของแตละหองพัก 

รูปที่ 4. 5 บริเวณพื้นที่สําหรับอาบน้ําในที่พักของคนงานแบบรายวัน 

 
 

เคร่ืองสูบนํ้า เครื่องสูบน้ําเปนเครื่องระบายน้ําที่ทวมขังตามรองน้ําตาง ๆ ที่มีอยูในบานพักเพ่ือเปนการระบายน้ําเสียที่

เกิดจากการอาบน้ํา การใชน้ําเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ ไมใหเกิดการทวมขัง  เนื่องจากมีผูพักอาศัยเปนจํานวนมาก 
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รูปที่ 4. 6 เครื่องสูบน้ํา 

 
 

นํ้าสําหรับบริโภค ตูกดน้ําหยอดเหรียญมีอยูดวยกัน 5 จุด โซนประตู 1 มี 3 จุด โซน 2 มี 2 จุด 

รูปที่ 4. 7 ตูกดน้ําหยอดเหรียญ 

 
 

 

รานคาและรานอาหาร 

 จากการสํารวจรานอาหารตาง ๆ ที่มีอยูในแคม พบวา มีรานอาหารอยูตามจุดตาง ๆ ภายในแคมปมากมาย 

อาทิ รานกวยเต๋ียว รานสมตํา รานไกยาง หมูยาง เปนตน และรานอาหารแผงลอยที่ขายอาหารจําพวก ลูกชิ้นปง และ

รานขายของสด ซึ่งอยูตามจุดตางๆ แตสําหรับรานที่เปนที่นิยมของคนงานกอสรางมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ 

รานอาหารตามสั่ง และรานขายอาหารสําเร็จรูป โดยพบวารานขายอาหารตามสั่ง รวมถึงรานสมตําลวนขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทั้งส้ิน  

 



 

 จากการสังเกตและสอบถามคนงานกอสราง ทราบวา คนงานกอสรางนอกจากประกอบอาหารรับประทานเอง

แลวนั้น ยังซื้ออาหารสําเร็จรูปรับประทานดวย อีกทั้งอาหารสําเร็จรูปที่ขายอยูในแคมปนี้ยังตอบสนองตอคนงาน

กอสรางที่ไมมีเวลาทําอาหารทานเอง รวมถึงบุคคลที่ไมไดอยูเปนครอบครัวอีกดวย ซึ่งจากการสํารวจรานอาหาร

สําเร็จรูป พบวา จะมีขายอยูที่สโมสรเปนสวนใหญ และจะขายดีในชวงเชาที่คนงานกอสรางเริ่มออกไปทํางาน ซึ่ง

คนงานกอสรางจะซื้ออาหารเพื่อไปรับประทานที่ไซทงานกอสราง และในชวงเย็นที่คนงานกอสรางกลับมาจากไซทงาน

กอสราง เมื่อสังเกตการขายอาหารพบวามีรานอาหารบางรานเทานั้นที่ใชภาชนะปดอาหารเพื่อปองกันแมลงวัน 

นอกจากนั้นพบวาทุกรานจะมีน้ําดื่มไวบริการใหลูกคาแตกระติกน้ําดื่มที่มีไวสําหรับใหบริการน้ําดื่มกับลูกคานั้น มีแกว

น้ําดื่มเพียงใบเดียวและใชดื่มรวมกัน 

 

รูปที่ 4. 8 รานขายของชํา 

 
 

รูปที่ 4. 9 รานจาํหนายอาหารสดจําพวกผัก เนื้อสัตว และเครื่องปรุงตางๆ สําหรับประกอบอาหาร 
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รูปที่ 4. 10 รานคาประเภทตางๆ ภายในสโมสร 

 
 

 นอกจากนั้นมีรานขายอาหารสดประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ และผักสดอยูประมาณ 4-5 ราน ซึ่งรานดังกลาวนี้จะ

ขายดีในชวงเย็น โดยขายใหกับคนงานกอสรางที่ทําอาหารรับประทานเอง ซึ่งคนงานกอสรางสวนใหญจะทําอาหาร

รับประทานเองรวมกับกับการซื้ออาหารสําเร็จรูป อาหารสดตามรถกระบะที่เขามาขายภายในแคมปก็เปนอีกแหลง

จับจายที่สําคัญ โดยรถกระบะจะเขามาขายตั้งแต 5 โมงเย็นถึง 2 ทุม และจะขายดีในชวงประมาณ 6 โมงเย็น คนงาน

และแมบานจะออกมาจับจายซื้ออาหารสดเพื่อทําอาหารเย็นรับประทาน สําหรับคนงานกอสรางที่ประกอบอาหาร

รับประทานเองนั้น อาหารตางๆ ที่นิยมรับประทานก็เปนอาหารจําพวกผัดตางๆ ที่งายเพ่ือไมใหเสียเวลา เนื่องจาก

คนงานกอสรางที่กลับมาจากที่ไซทงานกอสรางก็เหนื่อยแลว สวนในชวงวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดจะมีเวลาพักผอนมาก

พอ และมีเวลามากพอที่จะทําอาหารรับประทานตามที่ตนเองชอบ เชน อาหารประจําภาคของตน ในวันหยุดคนงาน

กอสรางบางคนรวมกลุมกันออกไปหาปลาตามสถานที่ตางๆ เชน คลองแถวจังหวัดอยุธยา และจะเก็บปลาเอาไวใน

ตูเย็นเพ่ือรับประทานในวันถัดไป  

 

วิถีชีวิตและการทํางานของกลุมคนงานกอสราง 

วิถีชีวิตของกลุมคนงานกอสรางที่พักอาศัยในแคมปแหงนี้ หมดไปกับการทํางานที่ไซทงาน ในแตละวันคนงาน

ตองตื่นประมาณตีส่ีเพ่ือทําธุระสวนตัว และออกจากหองพักเพ่ือไปรอรถรับสง ซึ่งจะออกตั้งแตตีหาเรื่อยไปจนถึง

ประมาณหกโมงเชา ขึ้นอยูกับระยะทางของไซทงาน เวลาทํางานปกติของคนงาน คือวันจันทรถึงเสาร (หยุดวันอาทิตย) 

ต้ังแตเวลาเจ็ดโมงเชาถึงส่ีโมงเย็น (07.00-16.00น.) และมีโอทีบังคับวันละ 2 ชั่วโมงจากสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็น 

(16.00-18.00น.) การทํางานนอกเวลานั้นไมบังคับในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ สําหรับบางชวงที่งานเรงหรือ

ชวงที่ใชชดเชยวันหยุดจะมีการทํางานในวันอาทิตย ต้ังแตเวลาเจ็ดโมงเชาถึงส่ีโมงเย็นเชนเดียวกับเวลาทํางานปกติ วัน

อาทิตยจะไดรับคาแรงเพิ่มเปน 2 เทา หรือ เรียกกันวา 2 แรง ซึ่งโดยมากกลุมคนงานกอสรางจะทํางานในวันอาทิตย

ดวยเพราะไดคาแรงมากกวาวันธรรมดา   

 

ในชวงเลิกงานกลุมคนงานกอสรางจะกลับมาถึงที่พักประมาณ 19.00 น. เรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00 

น. ขึ้นอยูกับไซทงานวาจะมีการทําโอทีในชวงหลัง 18.00 น.หรือไม หากเปนชวงที่งานเรง หรือในบางไซทงานจะมีการ

ทํางานในตอนกลางคืนอีกดวย   



 

รูปที่ 4. 11 ภาพระหวางการทํางานของคนงานกอสราง 

 

อัตราคาจางสําหรับคนงานรายวันมีรายไดขั้นต่ําวันละ 203 บาท โอทีไดชั่วโมงละ 32 บาท คาจางจะออกทุก

วันที่ 5 และวันที่ 20 ของทุกเดือนหากติดวันเสาร-อาทิตยจะเล่ือนเปนวันจันทร 

สวัสดิการของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย  

1. ประกันสังคม 

2. ที่พักฟรี สําหรับคาน้ําประปาโดยบริษัทฯใหใชน้ํา 15 ลบ.ม.ตอหอง/ตอเดือน หากใชเกินแคมปมาสเตอรจะหักคา 

น้ําประปาที่เกินกับคนงาน ในสวนของคาไฟฟาแตละหองกําหนดใหใชไฟฟาไดไมเกินหองละ 30 ยูนิตตอเดือนโดยที่ผู

พักอาศัยไมตองจายคาไฟฟา แตหากใชเกินกวาที่ทางบริษัทฯกําหนดทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บสวนเกินจากผูพักอาศัย

ในอัตราเดียวกันกับที่ทางการไฟฟานครหลวง 

3. รถรับสงคนงานกอสรางไปยังไซทงาน 

4. รถรับสงบุตรหลานไปโรงเรียน 

5. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพในกรณีที่ทํางานกับบริษัท อิตาเลียนไทยตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

 

 ในการทํางานในแตละบริเวณที่คนงานกอสรางทํางานจะมีหัวหนาชุดดูแล ซึ่งในแตละชุดประะกอบดวย 

หัวหนาชุด  หัวหนาหนวย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 1 คนและคนงานกอสราง  

 

  



 

รูปที่ 4. 1

รูปที่ 4. 1

รูปที่ 4. 1

 

2 โครงสรางกา

3 ขณะรอรถไป

4 การรับประท

ารปกครองของ

ปทํางานในชวง

ทานอาหารกลา

งไซทงาน 

งเชาของคนงา

างวันที่ไซทงาน

 

 

นกอสราง 

นกอสรางของค

 

 

คนงานกอสราง 
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กิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกทั้งรัฐ เอกชน และ NGOs 

 จากการสัมภาษณแคมปมาสเตอรทราบวามีหนวยงานราชการที่เขามาภายในแคมปกอสราง  2 หนวยงาน

หลักๆ ดวยกันคือ ศูนยบริการสาธารณสุข 60 และสํานักงานเขตดอนเมือง นอกจากนั้นเปนการเขามาทํากิจกรรม

สงเสริมการขายของภาคเอกชน ไดแก คลินิกเอกชน และบริษัทเอกชนตางๆ 

 

1. ศูนยบริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ มโนชญากรณ ต้ังอยูบริเวณ ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ  ใกลกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อยูภายใตสังกัดของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  เขตหนาที่ความ

รับผิดชอบจะดูแลประชาชนในเขตดอนเมืองทั้งหมด ไดแก แขวงดอนเมือง แขวงสีกัน และโซนบริเวณสนามบินทั้งหมด   

โดยยึดหลักการเดียวกับสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครโดยมีเปาประสงคการพัฒนา คือ การสงเสริมสุขภาพของ

ประชาชน การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางเทาเทียม สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมที่ดี 

 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 60 ไดเขามาที่แคมปกอสรางเพื่อเขามาหยอดโปลิโอใหแกเด็กๆที่อาศัยอยูในแคมป 

ซึ่งจะฉีดใหแกเด็กอายุแรกเกิด - 5 ป เปนประจําปละ 2 ครั้ง จากการสอบถามอาสาสมัครประจําชุมชนประชาอุทิศมณี

รวมใจ ทราบวาการเขามาหยอดโปลิโอใหแกเด็กๆนั้นจะเขามาปละ 2 ครั้ง ในปนี้อยูในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม  

นอกจากนั้นในกรณีที่ไดรับแจงวามีผูปวยเปนโรคไขเลือดออกภายในแคมปทางศูนยจะเขามาเพื่อพนยาฉีดยุงใหเฉพาะ

บริเวณที่มีผูปวยอาศัยอยู การเขามาหยอดโปลิโอใหแกเด็กๆ จะติดตอผานแคมปมาสเตอรลวงหนาประมาณ 1 สัปดาห 

เพ่ือประสานงานใหผูปกครองของเด็กทราบ และจากการสอบถามเจาหนาที่ฝายบุคคลของแคมปกอสราง พบวาหาก

พนักงานของอิตาเลียนไทยไมสบายจะใชสิทธิ์ประกันสังคมเปนสวนใหญ ไมใชบริการศูนยบริการสาธารณสุข 60 

สําหรับบุคคลในครอบครัวจะไปศูนยบริการสาธารณสุข 60 บาง เชน เด็กไมสบายเปนหวัด ทําฟน หรืออาการเจ็บปวย

เล็กๆนอยๆ แตสําหรับผูที่มีบัตรทองจะใชบัตรทองในพื้นที่ที่ตัวเองมีสิทธิ์มากกวา เนื่องจากเคยประสบปญหาท่ีใชสิทธิ์

บัตรทองนอกเขตแลวทางศูนยบริการสาธารณสุข 60 ไมรับ ทั้งนี้ผูพักอาศัยในแคมปจะมีบัตรทองที่คลินิกวิภาวดี 49 

และสวนใหญจะไปรักษาที่คลินกินี้  

 

จากการสอบถามผูที่พักอาศัยในแคมป ศูนยบริการสาธารณสุข 60 ไมคอยมีบทบาทสําหรับผูที่อยูอาศัยใน

แคมป และจากการสอบถามเจาหนาที่ภายในแคมปทราบวา ศูนยบริการสาธารรสุข 60 ไมไดเขามามีบทบาทภายใน

แคมป เนื่องจากไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของทางศูนย เพราะแคมปไมไดอยูในพ้ืนที่ชุมชนที่ทางสํานักงานเขตและ

ศูนยบริการสาธารณสุขรับผิดชอบ 

 

2. สํานักงานเขตดอนเมือง มีหนาที่ตรวจสอบสภาพหองพัก การกอสรางหองพัก จํานวนหองพัก และดูแลความ

สะอาดภายในแคมป เนื่องจากแคมปมีการกอสรางมานาน สํานักงานเขตดอนเมืองตองเขามาตรวจสอบเพื่อจะทําการ

เก็บคาธรรมเนียมในสวนนี้เพ่ิมเติม ซึ่งจะเขามาปละ 1 ครั้ง สําหรับสํานักงานเขตดอนเมืองจากการสอบถามแคมป

มาสเตอรทั้ง 2 ทาน ทราบวา ทางสํานักงานเขตเขามาเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสรางภายในแคมปเทานั้น ในสวนเรื่องอื่นๆ 

เชน การเขามาดูแลภายในชุมชนและความสงบเรียบรอยภายในชุมชน สํานักงานเขตดอนเมืองไมมีสวนเกี่ยวของ 

เนื่องจากพื้นที่แคมปไมอยูในพิกัดชุมชนของทางสํานักงานเขต   
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3. เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม สาขา 4 (คลินิกเวชกรรมวัดไผเขียว) คลินิกที่ขึ้นตรงกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) โดยเปนคลีนิกบัตรทอง จากการสอบถามผูดูแลเรือพระรวงคลินิกเวชกรรมไดใหขอมูลวา ในสวนของ

คลินิกจะดูแลรักษาโรคทั่วไป หากกรณีที่อาการหนักจะสงตอยังโรงพยาบาลในเครือขาย เชน โรงพยาบาลภูมิพล 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร เปนตน 

 

สําหรับ “โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ตามนโยบายสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

โดยคลินิกชุมชนอบอุน” นั้นทางเรือพระรวงคลินิกเวชกรรมเขารวมโครงการดังกลาวในฐานะคลินิกชุมชนอบอุนดวย ซึ่ง

โครงการนี้เกิดจากขอมูลสถิติของสปสช.ที่แสดงใหเห็นวาประชาชนไมมีการตรวจสุขภาพเทาที่ควร สปสช.จึงจัดใหมี

หนวยงานเคลื่อนที่เขามาตรวจสุขภาพใหประชาชน ซึ่งทางเรือพระรวงคลินิกเวชกรรมไดเขามาดําเนินการตรวจ

สุขภาพในแคมปกอสราง โดยเด็กอายุ 0-5 ปจะตรวจสุขภาพทั่วไป ประชาชนอายุ 15-70 ปเนนตรวจคัดกรองความดัน 

เบาหวาน ไขมัน และแจกนมใหแกสตรีมีครรภและเด็กอายุไมเกิน 1 ปโดยไมคิดคาใชจาย 

 

เรือพระรวงคลินิกเวชกรรมทําหนังสือติดตอเขามาผานทางแคมปมาสเตอรลวงหนาหนึ่งสัปดาหโดยจะเขามา

ในวันอาทิตย 10 มกราคม 2553 ต้ังแต 8.00-20.00 น. สําหรับการเขามาในโครงการนี้ทางเรือพระรวงคลินิกเวชกรรม

เขามาดําเนินโครงการเปนครั้งแรก และจากการสังเกตและสอบถามผูดูแลคลินิกดังกลาว พบวาจํานวนคนงานกอสราง

ที่มาตรวจสุขภาพในแคมปกอสรางทั้งหมด 120 คน ซึ่งกอนที่จะทําการตรวจสุขภาพ จะตองกรอกเอกสารตามที่กําหนด

กอน หลังจากนั้นจะทําการวัดความดัน เจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด และทางคลินิกฯยังมี

โครงการที่จะเขามารณรงคหยอดโปลิโอใหเด็กๆ ในวันที่ 27 มกราคา 2553 อีกดวย ผูดูแลคลินิกใหขอมูลวาการเขามา

ตรวจสุขภาพคนที่พักอาศัยในแคมปจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี เพราะคนงานสวนใหญไมมีเวลาไปตรวจสุขภาพ 

การที่มีหนวยเขามาสามารถอํานวยความสะดวกใหแกคนที่พักอาศัยในแคมปได สําหรับบทบาทของคลินิกฯยังไมมี

บทบาทอื่นๆในแคมป เนื่องจากเปนการเขามาครั้งแรก และจะเขามาดําเนินโครงการตอไปอีก 

 

4. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด ผูผลิตและวางแผนการตลาด เครื่องดื่ม"คาราบาวแดง"ไดเขามาจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายโดยการตั้งบูทเพ่ือโฆษณาสินคา ครั้งแรกเขามาแจกเครื่องดื่มคาราบาวแดงแกผูที่พักอาศัยภายใน

แคมป จากนั้นเขามาโดยนําสาวบาวแดงมาจัดโปรโมชั่นตามรานขายของชํา หากรานไหนมีสินคาคาราบาวแดงอยูใน

ราน จะไดรับแจกคาราบาวแดง 1 แพคและมีการถายรูปคูกับสาวบาวแดง นอกจากนั้นมีการนํากลองมาแจกสําหรับสง

ฝาชิงโชค และมีการนําแผนโฆษณามาแจกตามรานคาขายของชําและตามหองของคนงานกอสราง ซึ่งจะเขามาปละ 2-3 

ครั้ง  จากการสอบถามที่รานขายของชํา พบวาคาราบาวแดงไมคอยมีผูดื่มเทาไหรเมื่อเทียบกับเอ็ม 150  หากมาแจก

ของฟรีทุกคนชอบ แตในกรณีนํามาจําหนายจะไมคอยมีผูซื้อ เนื่องจากไมเปนที่นิยม 

 

5. บริษัท โอสถสภา จํากัด บริษัทผูผลิต “ทัมใจ” ไดนํายาทัมใจมาแจกฟรีแกผูที่พักอาศัยภายในแคมปโดยจะเขามาป

ละ 1 ครั้ง  จากการสอบถามชาวบานในพื้นที่พบวาผูที่พักอาศัยไมใหความสนใจใน ทัมใจ สวนใหญไดมาตั้งวางไว 

ไมไดนําไปบริโภคเนื่องจากเปนยาที่ไมเปนที่นิยม และในมุมมองของชาวบานนั้นปจจุบันยาชนิดนี้ในสายตาของพวก

เขาดูเปนยาที่มีระดับต่ํากวายาแกปวดตางๆ ที่หาซื้อไดตามรานขายยาแผนปจจุบัน  



 

 

6. บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนซุปเปอรมารเกตรายใหญไดเขามาแจกใบบลิวโฆษณาสินคา

ใหภายในแคมปเปนประจําทุกสัปดาห 

 

พฤติกรรม/ปจจัยเสี่ยงที่พบในชุมชน  

 จากการศึกษาชุมชนเปนเวลาประมาณ 1 เดือน ผูศึกษาชุมชนไดรวบรวมพฤติกรรมและปจจัยเส่ียงที่พบทั้ง

ภายในแคมป และจากการตามไปสังเกตที่ไซทงาน โดยบันทึกในแบบบันทึก (ภาคผนวก) ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 4. 1 ปจจัยเส่ียงที่พบในชุมชน 
ลักษณะปญหา/ปจจัยเสี่ยง ตัวอยาง กลุมเสี่ยง วิธีการเก็บขอมูล 

1. ส่ิงแวดลอมทั้งภายในชุมชน
และหองพักในแคมป 

 หองแคบไมระบายอากาศ 
 หองนํ้ารวม และไมถูกสุขลักษณะ 
 ทอนํ้าทิ้งอุดตัน และผานหนาหองพัก 
 ไมมีระบบความปลอดภัย เชน ถัง
ดับเพลิงที่ใชการได กรณีเพลิงไหม 

 สัตวจรจัด 
 สถานที่ทิ้งขยะใกลแหลงที่พัก 
แมลงวันมากมาย 

ทุกคนที่อาศัยใน
แคมป 

การสังเกต และการ
สัมภาษณ 

2. การเดินทางไปทํางาน   รถกระบะแออัดจนลน คนงานกอสราง การสังเกต และการ
สัมภาษณ 

3. ความปลอดภัยในที่ทํางาน  การไมใสอุปกรณปองกันระหวาง
ปฏิบัติงาน 

คนงานกอสราง การสังเกต และการ
สัมภาษณ 

4. สุขลักษณะที่เกี่ยวของกับการ
บริโภค และประกอบอาหาร 

 การใชภาชนะรวมกัน  
 การบริโภคอาหารรสจัด และ อาหาร
ปงยาง  

 การประกอบอาหารและรับประทานที่
ไมถูกสุขลักษณะ เชน ไมลางมือ ไมมี
ภาชนะปดอาหารเพื่อปองกันฝุนและ
แมลง 

ทุกคนที่อาศัยใน
แคมป 

การสังเกต 

5. การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี 

 ทุกเย็นหลังเลิกงานพบวามีการตั้งวง
ดื่มสังสรรคและสูบบุหร่ี 

 มีคนดื่มตอนเชา เพราะกลับจาก
ทํางานกะดึก 

 การดื่มระหวางเลนกีฬา 
 เด็กสูบบุหร่ี 

ทุกกลุม แตกลุม
ผูชาย วัย 30-40 ป
เปนกลุมหลัก 

การสังเกต และการ
สัมภาษณ 

 

 จากการสังเกตและสอบถามผูอาศัยในแคมปทั้งกลุมที่เปนคนงานกอสรางและไมใชคนงานกอสราง พบวา

ปญหาที่คนในแคมปเห็นวามีความสําคัญและควรแกไขอยางเรงดวน ไดแก ปญหาเรื่องส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 

โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด และสัตวจรจัด แตปญหาดังกลาวยังไมพบวามีมาตรการดานสุขภาพที่เกี่ยวของที่
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ดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาแกไข ทีมวิจัยจึงไดเลือกพฤติกรรมและปจจัยเส่ียงที่พบซึ่งมีมาตรการสราง

เสริมสุขภาพเขาไปแกไข ไดแก เรื่องบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาศึกษาเพิ่มในเรื่องการตลาดเพื่อสังคม 

 

2. เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

 

พฤติกรรมการด่ืม 

ปญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอลเปนปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพรางกายของกลุมคนงาน

กอสรางที่พักอาศัยอยูในแคมปดอนเมือง โดยจากขอคนพบเบ้ืองตนพบวารอยละ 82 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากอน จึงแสดงใหเห็นวาคนงานกอสรางสวนใหญมีแนวโนมที่จะดื่มสุรา ซึ่งกวาครึ่งของ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ดื่มสุราหรือประมาณรอยละ 54 เปนคนงานกอสรางระดับผูใชแรงงาน กลาวคือ 

เมื่อเวลาทํางานจะตองใชแรงงานมากกวาคนงานกอสรางระดับอื่นๆ ที่สูงขึ้นไป ซึ่งมีความเชื่อวาเมื่อดื่มสุราแลวจะชวย

ใหอาการปวดเมื่อยตามรางกายเนื่องมาจากการทํางานหนักหายได เปนเหตุผลขอหนึ่งที่ทําใหกลุมคนงานกอสรางมัก

นิยมดื่มสุราในชวงเวลาหัวค่ําหลังเลิกงาน ตรงกับขอคนพบที่วาเกือบทั้งหมดของผูตอบแบบสอบถามหรือประมาณรอย

ละ 94 ดื่มสุราชวงเวลา 17.00-22.00น. และจากการสังเกตพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนงานกอสราง

พบวามีลักษณะการดื่มแบบต้ังวงดื่มในชวงเวลาหลังเลิกงานภายในแคมปดอนเมือง โดยมักตั้งวงพรอมกับส่ิงบันเทิง

ตางๆ เชน การเปดเพลง รองคาราโอเกะ เปนตน 

 
“คือถาเวลาเราทํางานมาแลวปวดขอนะ อยางแฟนนะบอกวาอยากินเหลาใหมันมาก ไมกินเขาก็ปวดมาก กิน

แลวมันจะแกกษัยเลือดนะ ใหเลือดมันวิ่งแลวมันจะหายปวดตามขอตามอะไร เคาแกตัวมากแลวไปทํางานบางวันมันก็
ปวด ก็ตองกินเหลา” (คนงานกอสราง) 

 
สวนความเชื่ออีกประการที่กลุมคนงานกอสรางนิยมดื่มแอลกอฮอลกอนอาหารมื้อเย็น ก็คือความเชื่อที่วาเมื่อ

ดื่มเบียรแลวจะชวยเพ่ิมความดันโลหิตใหสูงมากขึ้น โดยจากขอคนพบวากวาครึ่งหรือประมาณรอยละ 54 ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา นิยมดื่มเบียรมากที่สุด  

 
“อยางผมดื่มเบียรกอนกินขาวเย็น มันเวียนหนา ผมเปนความดันต่ํา ถากินแลวมันหายเวียนหนา” (คนงาน

กอสราง) 
 
นอกจากนี้ยังมีกลุมคนงานกอสรางบางสวนที่มีความเชื่อวาการดื่มสุรากอนรับประทานอาหารจะชวยใหเจริญ

อาหาร รับประทานทานอาหารไดรสชาติอรอยมากขึ้น 
 
“กินแลวมันจะกินขาวไดกินอะไรไดอะไรอยางนี้ กินขาวอรอย” (คนงานกอสราง) 
 

รูปที่ 4. 15 การดื่มสุราของคนงานกอสราง 



 

 
 

แหลงขายแอลกอฮอลในพื้นท่ี 

ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่เอื้อใหกลุมคนงานกอสราง สามารถเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดอยางสะดวกก็คือ

การเปดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรานขายของชําทุกรานภายในแคมป ตรงกับขอคนพบจากการสํารวจที่พบวา

มีคนงานสวนใหญหรือรอยละ 82 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานขายของชําภายใน

แคมป ซึ่งรานขายของชําเหลานี้จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลวางจําหนายทุกราน เชน เหลาขาว ยาดอง เบียร และเหลาสี 

และเปดจําหนายแบบไมจํากัดเวลาเหมือนรานสะดวกซื้อนอกแคมป ลูกคาสามารถเลือกซื้อหามาดื่มไดโดยสะดวก 

แมวารานขายของชําทุกรานภายในแคมปมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่แตยังไมพบรานที่มีใบอนุญาต

ขายที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 

 วิธีการขายสินคาตางๆ ของรานขายของชําแทบทุกรานภายในแคมป คือการเปดขายสินคาแบบเงินเชื่อหรือ

ขายเซ็นใหกับลูกคาที่มาซื้อ โดยมากเปนคนงานกอสรางที่ไดรับเงินคาแรงเปนรายวัน ระบบขายสินคาแบบดังกลาว

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่มีรายไดนอยขาดสภาพคลอง สามารถสินคาไปกอนแลวสามารถชําระเงินภายหลังใน

วันที่เงินคาแรงออกได ซึ่งวิธีการขายสินคาดังกลาวนี้เองเปนการเอื้ออํานวยใหคนงานกอสรางในแคมปสามารถซื้อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มไดสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานขายของชําภายใน

แคมปมาดื่มไดแมจะไมมีเงินเลยก็ตามเพราะมาจายที่หลังได 

 

นอกจากนี้การที่รานขายของชําภายในแคมปมีการแบงขายเหลาขาวและเหลาดองยาเปน “กั๊ก” โดยรินใส

ขวดเอ็มรอยหาสิบหรือขวดขนาด 150มล. ขายใหกับลูกคา เปนวิธีการขายอยางหนึ่งที่เอ้ือใหคนงานกอสรางสามารถหา

ซื้อแอลกอฮอลมาดื่มไดสะดวกมากขึ้น กลาวคือ ถาตองการดื่มในปริมาณนอยก็สามารถแบงซื้อทีละนอยๆ เปนขวดกั๊ก

ได ไมจําเปนตองลงทุนซื้อขวดใหญ 

 

รูปที่ 4. 16 รานขายของชําที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณที่พักของคนงานกอสราง 
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เซเวนเซ็นไมเวน 
“สวนมากเขาซื้อในแคมปกันครับพวกคนงานนายชางเขาซื้อในแคมปแบบเซ็นแลวพอเงินเดือนออกเขาก็เอา

ไปจาย สวนของผมก็ซื้อขางนอกบางขางในบาง ก็ถาคนมีเงินนี่เขาก็ออกไป คนเงินไมมีก็ตองจํากัดไวกินขาว แลวราน

ในแคมปนี้มันพิเศษตรงที่ปลอยใหเซ็น ยอมเสียบวก คือไมเกี่ยงวาเขาจะบวกไปอีกเทาไหรอยางนอยก็หาบาท เขาไม

คิดวาแพงเขาคิดวาตองยอมคือถาเขาไมเซ็นก็หาที่กินไมได สะดวกสบายยิ่งกวาเซเวนอิเลฟเวน ขางนอกเปนเซ

เวนอิเลฟเวน แตขางในนี้เปนเซเวนเซ็นไมเวน” (คนงานกอสราง) 

 

มาตรการที่พบในชุมชน 

มาตรการกําหนดเวลาเขาที่พัก กลาวคือเมื่อถึงเวลาสี่ทุมแลวทุกคนจะตองหามสงเสียงดังเปนอันขาด  ดังนั้น

การตั้งวงดื่มเหลาจึงทําไดจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาส่ีทุมเทานั้น ผูฝาฝนจะถูกลงโทษใหออกไปหาที่พักอาศัยเองนอกแคมป  

ซึ่งสวนใหญแลวจะไมพบปญหาผูฝาฝนขอบังคับดังกลาว แตมักจะพบปญหาที่เกิดจากการเมาสุราคือการทะเลาะวิวาท

ของคนงานกอสรางภายในแคมป โดยรปภ. ซึ่งขึ้นตรงตอแคมปมาสเตอรจะมีหนาที่ระงับเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น

ภายในแคมป 

 
“โดยมากก็จะเปนคนงานเขาสังสรรค สังสรรคกันนี้ก็ถาเปนคนท่ีเสียงดังๆ หนอยก็จะรบกวน ก็เปนบางครั้งมัน

ไมไดมีทุกวัน อยางวันเงินออกนี้ก็สังสรรคกินเหลา กินแลวเมาไมไดสติแลวก็ทะเลาะ ก็มีเหมือนกัน” (คนงานกอสราง) 

 

รูปที่ 4. 17 การตั้งวงดื่มสุราของกลุมคนงานกอสรางบริเวณหนารานขายของชําในแคมป 



 

 
 

 จากการสํารวจชุมชนพบการสื่อสารขอความสรางเสริมสุขภาพในรูปแบบของปายประกาศและสติ๊กเกอร

ทั้งหมด 3 ปายซึ่งเปนปายรณรงคของสสส.โดยพบบริเวณเสาภายในสนามตะกรอและฟุตบอล หนาประตูบานของโซน 

A และท่ีรานคาขายของชําที่อยูในโซน F4 ทั้งหมดที่พบเห็นนี้อยูในเขตของประตู 1 ขอความที่พบไดแก “รายไดวันละ 

191 บาท ถาจายคาเหลา 180 บาท แลวลูกเมียจะกินอะไร” “ดื่มแลวขับถูกจับแน” และภาพแอลกอฮอลกับอุบัติเหตุทอง

ถนน 

 

 

รูปที่ 4. 18 ภาพปายมาตรการเกี่ยวกับแอลกอฮอลและอุบัติเหตุบนทองถนน 

 
 

รูปที่ 4. 19 ปายรณรงคเรื่องแอลกอฮอล  
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 จะเห็นไดวามาตรการที่พบมีทั้งมาตรการบังคับดวยกฏเกณฑที่กําหนดขึ้นภายในแคมปและมาตรการรณรงค 

ซึ่งมาตรการที่เปนกฏขอบังคับภายในแคมปสามารถใชไดผลดีเนื่องจากมีการบังคับใชจริงและมีผลโดยตรงตอชีวิตของ

ผูฝาฝน ในทางกลับกัน มาตรการสนับสนุนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีพบในพ้ืนที่ในรูปแบบของปายโฆษณามีไม

มากนัก อาจทําใหไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจน รวมท้ังจากการสังเกตยังพบมาตรการจากฝงผูผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่พบเปนจํานวนมากกวามาตรการรณรงคอีกดวย  

 

ใหเหลาไมเทากับแชง 

สําหรับคนงานกอสรางที่พักอาศัยอยูในแคมปดอนเมืองแลว เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติที่แสดงออกถึงการแสดง

น้ําใจตอกันดวยการเลี้ยงสุราตอบแทนนั้นถือเปนเรื่องปกติ เปนวิธีการตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณดวยการซื้อสุรามอบ

ใหถือไดวาเปนเรื่องที่เหมาะสม  

“อยางผมเปนแคมปมาสเตอรก็เคยมีคนเอาเบียรเปนกระปองมาให เวลาเราไปชวยเขาทําไฟซอมไฟที่หองให

เขา ไฟไมติดอะไรอยางนี้พอซอมเสร็จเขาก็จะซื้อมาให” (คนงานกอสราง) 

รวมถึงในกรณีเทศกาลปใหมที่หัวหนาตองซื้อสุราเล้ียงลูกนอง หรือลูกนองซื้อมอบเปนของขวัญใหหัวหนาถือ

วาเปนเรื่องที่จําเปนและจะขาดไมได 

“อยางผมนี่ก็จะไดมาทุกป ไปทํางานหัวหนาก็จะไดมา ไดมาเปนคันรถเลยครับ เขาใหเรามาใหมาจัดสังสรรค

กัน อยางปใหมสงกรานต แตถาไมแจกจายใหลูกนองนี่ถูกดาแนนอน” (คนงานกอสราง) 

 

มุมมองของคนงานกอสรางและผูอาศัยในแคมปตอการดื่มแอลกอฮอล  

เมื่อทีมวิจัยไดศึกษาชุมชน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหผลเบื้องตนแลวจึงไดกลับไปนําเสนอ

ขอคนพบรวมถึงพูดคุยกับทั้งกลุมคนงานกอสรางและคนที่อาศัยในแคมปเพ่ือ หาคําอธิบายที่มีตอขอคนพบตางๆ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจคนกลุมนี้มากยิ่งขึ้น ทีมวิจัยเริ่มดวยการถามความคิดเห็นวาในมุมมองของคนงานกอสรสางและ

ผูอยูอาศัยในแคมปนั้นมองวาปญหาที่ตนเองประสบอยู อะไรเปนปญหาหลักที่ควรแกไขอยางเรงดวน ทุกคนตอบ

ตรงกันวานาจะเปนปญหาเรื่องที่อยูอาศัยที่ไมถูกสุขลักษณะ อยางไรก็ตามตางก็มองวามิใชหนาที่ของตนเองในการ

ดําเนินการแกไขเนื่องจากตางก็มาอยูเพียงชั่วคราวแลวก็ตองโยกยายตามไซทงานอยูดี จึงไมอยากลงทุนในการ

แกปญหาเรื่องที่อยู 

 



 

ในมุมมองของนักวิจัย เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เปนปญหาใหญ แตคนงานกลับมองวาเปนเรื่องปกติ เห็น

ไดจากเมื่อนักวิจัยถามกอนที่จะนําเสนอผลวาพวกเขาคิดวาคนในแคมปดื่มแอลกอฮอลกันมากหรือไม ใหลองประมาณ

การณ หลายคนยิ้มและประเมินวา  “คิดวาคนในแคมป 100 คน นาจะมีคนไมกินเหลา ประมาณ 2 คนนะ” อยางไรก็

ตามจากขอมูลที่ไดโดยแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาคนในแคมปดื่มเหลาประมาณรอยละ 80 คือมี 2 ใน 10 คนที่ไมดื่ม 

และเมื่อถามตอวาพวกเขาคิดวาตนเองมีรายจายสําหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประมาณเทาไรในแตละเดือน กลุม

ตัวอยางบอกเราวา “คิดวาคาใชจายเฉพาะคาเหลาตอเดือน นาจะประมาณ 3,000 บาท เพราะคิดงายๆวาอยางนอยดื่ม

เบียรวันละ 1 ขวดก็ตก 60 บาทวันแลว นี่ยังไมรวมเหลาสี เหลาขาวนะ” อยางไรก็ตามจากการคํานวณพบวาคนใน

แคมปมีรายจายเฉล่ียสําหรับคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลประมาณ 600 บาทตอเดือน คนงานเองคิดวาในความเปนจริงพวก

เขาจายมากกวานั้นอยางแนนอน ขึ้นอยูกับรายได คือหากเดือนไหนมีเงินนอยก็จะซื้อเหลาขาวซึ่งราคาถูกกวา (กั๊กละ 

10 บาท) แตหากเดือนไหนมีเงินเยอะก็จะซื้อเบียรแทน ยังมีคนเสริมวาคาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สําหรับพวกเขาถือเปนรายจายที่ตองจายอยูแลว “คาเหลาตายตัว (ทุกเดือน) อยูแลว” การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปนเสมือนส่ิงที่อยูกับชีวิตของพวกเขา สะทอนใหเห็นจากที่คนงานคนหนึ่งบอกเราวา สําหรับเขาแลว “เครียดกินเหลา 

เศรากินเบียร” นอกจากนั้นเมื่อถามวา คิดวากลุมคนงานกอสรางดื่มเหลาสูบบุหรี่มากกวากลุมอื่นหรือไม ไดรับคําตอบ

วา “คิดวาไม” เพราะคิดวาคนกลุมอื่นๆ ก็ดื่มเหลาหรือสูบบุหรี่เหมือนกันแตราคาอาจจะแพงกวาเทานั้นเอง 

 

นอกจากนั้นหลายคนยังเชื่อวา ดื่มเหลา เบียรเปนยา ดื่มเปนกระสาย แกปวดเมื่อย ปวดตามขอ ดื่มใหเลือด

ลมเดินไดสะดวก ถาวันไหนไมไดดื่มจะปวดเมื่อย นอนไมหลับ เปนตน  มีคนงานกอสรางกลาววา หมอแนะนําใหดื่ม

เบียรเพราะความดันต่ํา เชื่อวาถาดื่มนอยๆ เปนยา และยังเชื่อวาดื่มเหลาเพ่ือทําใหนอนหลับสบายคลายเครียด 

 

เมื่อถามวาหากไมมีเหลาขายในแคมปคิดวาคนงานจะดื่มนอยลงหรือไม (เพราะในแคมปสามารถซื้อไดทุก

เวลา ทุกแบบ และมีการเซ็นไวกอนได ซึ่งเซเวนอีเลฟเวน ไมมีโปรโมชั่นเชนนี้) ผูสนทนากลุมบอกวา คนจะซื้อ คนจะ

ดื่ม หากไมมีในแคมปก็ตองหาทางซื้อขางนอก แตยอมรับวาการมีรานคาขายเหลาในแคมปเปนการอํานวยความสะดวก 

ทําใหซื้อไดงายและดื่มไดตอเนื่องและนานขึ้น ที่สําคัญการซื้อแบบเซ็นไวกอน จายทีหลัง ทําใหเพ่ิมปริมาณการดื่มมาก

ขึ้น และดื่มบอยขึ้น 

 

นอกจากความสะดวกในการหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่พบในแคมปแลว จากการสัมภาษณพบวาที่ไซทงาน 

(บริเวณสถานที่กอสราง) ตามรานมีการขายยาดอง ซึ่งตามความเปนจริงบริเวณไซทงานหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลางานหากถูกจับไดถึงขั้นไลออก แตคนงานสามารถกินเวลาเลิกงานไดซึ่งมี

คนงานเลาใหเราฟงวามีเพ่ือนคนงานบางคนพกเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปและแบงขายใหกับเพ่ือนในเวลาเลิกงาน 

ระหวางนั่งรถกระบะกลับแคมป 
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โฆษณา “งดเหลาเขาพรรษา”  

กลุมคนงานกอสรางเห็นวามีผลตอการงดเหลา เพราะมันเปนกระแส กลุมคนงานกอสรางเห็นวา ถาจะรณรงค

อะไรตองทําใหเปนกระแส เหมือนงดเหลาเขาพรรษา เพราะคนชอบตามกระแส (เปนโฆษณาที่ออกส่ือเยอะ) กรณีที่พบ 

คือ เห็นเพ่ือนและคนอ่ืนๆงดเหลาชวงเขาพรรษา แลวอยากงดบาง ซึ่งบางคนไมรูวางดเพื่ออะไรแตเคยไดยินโฆษณา

และเห็นคนอื่นทํา โดยเฉพาะกลุมเพ่ือนมีแขงกันวาใครจะงดเหลาไดตลอดพรรษา เปนตน 

 

โฆษณา “ถาไมกินเหลาทําอะไร”    

ทีมวิจัยไดเปดโฆษณาเรื่อง “ไมกินเหลา ทําอะไร” แลวลองถามเวลาวางกลุมคนงานกอสรางทําอะไร ได

คําตอบที่หลากหลาย เชน “เวลาวางไมรูจะทําอะไร  อยากเลนกีฬา แตที่แคมปไมมีที่ใหเลน ถาเปนที่แคมปบางโฉลง 

หรือที่สมุยมีที่ใหเลน ก็ทําใหดื่มนอยลงเพราะเอาเวลาไปทํากิจกรรมอยางอื่น”   “ถาวันอาทิตยไมมีอะไรทํา ถาเลิกงาน

มาเพื่อนมาชวนดื่มเหลา ก็ดื่ม” และ “พักผอน นอนหลับ บางกลุมไปตกปลา” 

กลุมคนงานกอสรางหลายคนไมเคยเห็น บางคนเห็นเปนครั้งแรก บางคนบอกวา ไมแนใจวาเพราะไปอยูที่ไซท

งานตางจังหวัด เชนเกาะสมุยจะไมมีทีวีใหดู แตสวนใหญไปอยูแคมปอ่ืนๆ ก็ไดดูทีวี   (จากขอมูลแบบสอบถาม คน

กอสรางรับส่ือจากทุกชองทางนอยกวากลุมอื่น) 

การดื่มเหลาเพ่ือเขาสังคม  เขากลุมเพ่ือน  เพ่ือนชักชวนใหดื่มมักจะขัดไมได มีบางคนบอกเราวา “เคยคิดจะ

ไมกินแลว เพ่ือนมันก็มาเคาะหนาหองเรา” หรือ “กําลังคิดอยูเหมือนกันวา (ถาไมดื่มเหลา) จะทําอะไร แตเพ่ือนมาเคาะ

หอง (ชวนกินเหลา) กอน”  

 

โฆษณางดเหลาเพื่อลูก 

 มีสวนนอยเทานั้นที่เห็นแลวรูสึกวาสําหรับคนที่มีลูกอาจจะสามารถทําใหเลิกได นอกจากนั้นผูที่เห็นโฆษณานี้

สวนใหญคิดวาไมสามารถทําใหเลิกได โดยยกตัวอยางครอบครัวตนเองเปรียบเทียบกับโฆษณาวาชีวิตจริงไมเปนเชนใน

โฆษณา “จริงแลวควรจะทิ้งลูกไปกินเหลาเลยนะ ชีวิตจริงไมมีเลยแบบนี้”  และเมื่อถามตอวาถาใหสามีที่ดื่มสุรามาดู

โฆษณาสามีจะเลิกเหลาไดหรือไม ซึ่งสวนใหญตอบวาไมสามารถเลิกได โดยคิดวาการจะเลิกไดตองอยูที่ตัวเองหรือ

สุขภาพของตนเองเทานั้น 

 

เมื่อถามวาใหลองเปรียบเทียบการใชชีวิตกอนมาทํางานกอสราง (ในกรณีคนที่เคยทําอยางอื่นมากอน) กับ

ตอนมาทํางานกอสรางแลวชวงไหนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวากัน กลุมคนงานตอบวา “อยูตางจังหวัดกิน

เหลายากกวาเพราะไมมีรานใหเซ็น ไมมีเงิน และไมมีเวลาไมมีแรงเพราะทํางานที่ไรนาก็เหนื่อยแลว นอกจากนั้นการมา

ทํางานที่กรุงเทพฯ มีรายไดทุกวัน ตองเผชิญภาวะกับเครียดกับปญหาตางๆ ทําใหดื่มมากขึ้น ถาอยูตางจังหวัด กวาจะ

ไดเงินยากการทําไรทํานาลําบากมากกวาการเปนคนงานกอสรางซึ่งมีรายไดประจําตลอดทุกเดือน ทําใหอยูตางจังหวัด

ดื่มนอยกวา” 



 

สําหรับเหตุผลที่ทําใหคนงานเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการสนทนากลุมพบวา สวนใหญมองวาการดื่ม

เหลาไมไดมีผลเสียคอสุขภาพของพวกเขา และพวกเขาดื่มแบบมีสติ นอกจากนั้นบางสวนบอกวาการดื่มเหลาก็

เหมือนกับการเขาสังคม ถึงแมตนเองอยากจะเลิกแตคนรอบขางดื่มก็ไมสามารถเลิกได เมื่อถามตอวาถาทราบวามี

ผลเสียตอสุขภาพจะดื่มหรือไม สวนใหญบอกวาถาสุขภาพเสียก็คงจะเลิก แตไมเคยคิดมีผลเสียตอสุขภาพ รวมทั้ง

บางสวนกลับคิดวาการดื่มเหลาเปนผลดีตอสุขภาพดวยซ้ํา เแถวบานคนไมกินเหลา ตายกอนพวกที่กินอีก  คนไมกิน

เหลาอายุจะส้ัน ไมใช แตคุณหมอบอกเลยนะวาในรางกายไมมีแอลกอฮอล กินกันตาย 

  

3. บุหร่ี  

 

จากแบบสอบถามพบวา คนในบานพักอิตาเลียนไทยมีการสูบบุหรี่ถึงรอยละ 49 และมีคาใชจายในการสูบบุหรี่

เฉล่ีย 453 บาทตอคนตอเดือน โดยกลุมที่มีการสูบบุหรี่มากที่สุดอยูในชวงอายุ 41-50 ป คนที่สูบบุหรี่เหลานี้ เกือบทุก

คนซื้อบุหรี่จากรานขายของชําและรานในบริเวณที่พักอาศัย 

 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

คนงานกอสรางที่อาศัยในบานพักอิตาเลียนไทยมีการสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก ในกลุมคนงานกอสรางชายมีผู

สูบบุหรี่ถึงรอยละ 75  ซึ่งการสูบบุหรี่นี้สามารถพบเห็นไดทุกครั้งที่เขาไปในหมูบาน สวนมากมักสูบบุหรี่ที่หนาทางเขา

หองพักของตนเอง อาจสูบคนเดียวหรือสูบเปนกลุมในขณะที่พูดคุยกันในชวงเย็นหลังเลิกงาน และทุกครั้งที่มีการตั้งวง

ดื่มแอลกอฮอลมักจะมีการสูบบุหรี่รวมดวยเสมอ นอกจากนั้นยังพบเห็นการสูบบุหรี่ที่บริเวณไซทงานกอสรางในเวลา

พักงาน และในหองน้ําของบานพักซึ่งเปนหองน้ําที่ใชรวมกันโดยผูสูบบุหรี่ไดใหความเห็นวาหากไมสูบขณะที่เขาหองน้ํา

จะไมสามารถทําธุระได ซึ่งมีอีกหลายคนบอกวาไดติดบุหรี่ไปแลวและไมสามารถที่จะเลิกได 

 

การสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนก็เปนอีกประเด็นที่พบจากการศึกษาชุมชน โดยเมื่อไดสอบถามเด็กในหมูบาน

วาผูปกครองเคยใชใหไปซื้อบุหรี่หรือไม นองเอ (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ป.6 เลาใหฟงวาพอและผูใหญในละแวกบาน

เคยใชใหไปซื้อบุหรี่ที่รานชําในหมูบาน  

 

จากการสอบถามขอมูลและสังเกตพฤติกรรมการซื้อ – ขายบุหรี่ภายในรานชําบานพักอิตาเลียนฯ พบวา ราน

ชําทุกรานในแคมปฯมีการขายบุหรี่ โดยขายทั้งแบบซอง และ ขายแบบแบงขาย    โดยรานผูใหญบุญลอม กลาววา 

สินคาที่รานตนเองขายดีที่สุด คือ บุหรี่ สวนรานอื่นๆ กลาวเชนเดียวกันวา บุหรี่เปนสินคาที่ขายดี และสามารถขายได

เรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งบุหรี่แบบแบงขายจะขายดีกวาแบบซอง เมื่อสอบถามถึงยอดขายของรานคาทุกรานทําใหทราบ

วาเมื่อรวมกันทุกรานสามารถขายไดทั้งหมดประมาณวันละ 230 ซอง 
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กรณีตัวอยาง: จากการสัมภาษณพี่เอถึงเร่ืองการสูบบุหร่ี 

พ่ีเอจะสูบบุหรี่ตลอดทั้งวันควบคูไปกับการสูบยาเสน (ตราแมว) ที่มีราคาเพียง 5 บาท และสูบไดตลอดทั้งวัน

สลับกับการสูบบุหรี่ โดยยาเสนจะสูบวันละซอง หรือ บางวันสูบไมหมด ซองหนึ่งสูบไดประมาณ 25 มวน  สําหรับบุหรี่จะ

ซื้อแบบแบงขายบาง แบบซองบางแลวแตสะดวกและเงินในกระเปา สวนมากสูบประมาณวันละ 1 ซอง บางวันก็ไมถึง

เพราะจะสูบสลับกับยาเสน รานขายของชําบริเวณไซทงานจะขายดีเพราะสวนใหญหากคนงานไมไดพกบุหรี่ไปดวย จะ

ไปซื้อที่ไซทงาน เพราะมีขายแบบแบงขายเชนเดียวกันแตราคาจะสูงกวาที่ขายในแคมปเล็กนอย พ่ีเอจะสูบบุหรี่ต้ังแต

เริ่มตื่นนอน เขาหองหองน้ําทําธุรสวนตัวก็จุดบุหรี่สูบแลว ย่ิงชวงไหนเครียดๆ งานมากจะสูบหนัก ถาชวงปกติจะสูบ

มากๆ ขณะดื่มเหลา  เมื่ออยูไซทงานจะไมอนุญาตใหคนงานสูบบุหรี่ในขณะทํางาน  แตตอนนี้ไซทงานของตนเองเหลือ

แคเก็บรายละเอียดเล็กนอยไมอันตราย จะอนุญาตใหสูบไดบาง  

 

ในเรื่องการเลิกสูบบุหรี่  พ่ีเอบอกวาคิดจะเลิกสูบเหมือนกันแตไมเคยเลิกไดเพราะสูบมาตั้งแตวัยรุน  จนถึง

ตอนนี้สูบมากวา 20 ปแลว จึงคิดวาตนเองคงไมสามารถเลิกสูบได แตถาอยูในบานที่แคมป จะไมสูบบุหรี่ในหอง

เนื่องจากลูกยังเล็ก จะออกมาสูบบริเวณหนาหองมากกวา สําหรับอาการที่เปนผลจากการสูบบุหรี่ พ่ีเอเคยตรวจพบ

อาการเสนเลือดหัวใจตีบแตพอไปตรวจอีกโรงพยาบาลหมอบอกวาไมมีอาการดังกลาว ตอนน้ีจึงไมไดไปตรวจรางกาย

อีกเพราะรูสึกแข็งแรงดีและยังไมมีอาการใดๆ ดังนั้นตอนนี้จึงยังไมคิดจะเลิกสูบบุหรี่ แตหากตอไปมีอาการที่เกิดจาก

การสูบบุหรี่จริง ถึงตอนนั้นอาจจะคิดเลิกบุหรี่ก็ได 

 

ลักษณะการซื้อขายบุหร่ี 

ขอมูลจากการสังเกตการณบริเวณรานชําภายในแคมป พบวา  จะมีคนงานกอสรางเดินมาซื้อบุหรี่แบบแบง

ขายมากกวาแบบซอง ซึ่งสอดคลองกับที่สอบถามกับเจาของรานชําหลายรานที่กลาวตรงกัน  โดยเฉพาะในวันอาทิตย 

หนารานชําที่มีบริเวณสําหรับนั่งดื่มแอลกอฮอลจะขายบุหรี่ควบคูกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และจะขายดีเปน

พิเศษในวันเงินเดือนออก   โดยคนงานกอสรางที่จับกลุมนั่งดื่มกันบริเวณหนาที่พักของตนเองก็จะเดินมาซื้อบุหรี่แบบ

แบงขายเปนระยะๆ เชนเดียวกัน เจาของรานชําดังกลาวเลาวา  คนงานกอสรางมักจะสูบบุหรี่ควบคูไปกับการสูบยาเสน

เพราะราคาถูก  รานตนจึงขายไดทั้งบุหรี่ และยาเสน หากซื้อบุหรี่แบบเชื่อจะบวกเงินเพ่ิม โดยแบบซองตองจายเพิ่ม

ประมาณ 5 บาทตอซอง สวนแบบแบงขายจายเพิ่ม 2 บาทตอมวน นอกจากนั้นมีบางคนมาซื้อ 1 มวน ทางรานก็ขายให

มวนละ 4 บาท การซื้อบุหรี่สวนมากนิยมซื้อแบบแบงขายครั้งละ 3 มวน ราคา 10 บาท 

 

แมวาการซื้อแบบแบงจะมีราคาแพงกวาการซื้อแบบทั้งซองแตผูซื้อก็เต็มใจ เพราะไมตองจายเงินคราวละ

มากๆ และการซื้อทั้งซองหมายถึงวาอาจตองแบงบุหรี่ใหหากเพื่อนขออีกดวย สําหรับย่ีหอบุหรี่ที่นิยมไดแก วันเดอร 

กรองทิพย สายฝน และยาเสนซึ่งมีรสฉุนกวาบุหรี่ทั่วไป  

 

จากการสอบถามเจาของรานคาบอกวาโดยมากคนงานกอสรางที่สูบบุหรี่จะมาซื้อดวยตนเองไมคอยพบเด็ก

ที่มาซื้อบุหรี่ อาจมีเด็กมาซื้อบางแตนานๆ ครั้ง เมื่อสอบถามกลุมเด็กๆในชุมชนซึ่งเรียนอยูในชั้นประถมศึกษา  เด็กๆ 

ตางรูวาการขายบุหรี่ใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปผิดกฏหมาย เด็กชายที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาคนหนึ่งบอกวา พอของ



 

ตนเองสูบบุหรี่และเคยใชใหตนเองไปซื้อบุหรี่ และมีคนงานกอสรางที่อยูที่พักเดียวกันเคยใชใหไปซื้อ แตตนเองไมยอม

ไปซื้อใหเพราะรูวาผิดกฎหมาย   เมื่อถามวารูเรื่องนี้ไดอยางไร เด็กชายบอกวาที่โรงเรียนเคยสอน   แตจากการสํารวจ

รานคาที่จําหนายบุหรี่ในแคมป พบวามีเพียงรานเดียวที่ติดปายประกาศไมจําหนายบุหรี่ใหผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป 

นอกนั้นรานชําอื่นๆ ไมพบปายมาตรการนี้ 

 

มาตรการที่พบในชุมชน 

เนื่องจากภายในบานพักอิตาเลียนไทยมีรานคาเปนจํานวนมาก พบวาทุกรานมีการจําหนายบุหรี่และรานคา

เหลานี้ไมไดใสใจในการพิจารณาอายุของลูกคาที่มาซื้อบุหรี่แตอยางใด เพราะวารานคาในบานพักอิตาเลียนไมเคยไดรับ

การตรวจจากเจาหนาที่ในเรื่องของกฎหมายการจําหนายบุหรี่ เชน การแบงจําหนายบุหรี่ หรือควบคุมการจําหนายบุหรี่

ใหแกเด็กที่อายุไมถึง 18 ป ซึ่งทําใหเด็กวัยรุนที่นี่สามารถเขาถึงบุหรี่ไดงาย 

 

มาตรการที่รานคาไดกระทําเพ่ิอสงเสริมการขาย ในบานพักอิตาเลียนไทยพบวามีเพียงแคการแบงจําหนาย

บุหรี่ และการใหคางชําระไวกอนไดเทานั้น ดวยเหตุผลที่วาคนงานที่นี่มีรายไดนอยการที่จะจายเงินจํานวนมากในการ

ซื้อบุหรี่ทั้งซองจะเปนการจายเงินกอนใหญ ซึ่งเงินจํานวนนี้หมายถึงคาอาหารทั้งวัน ดังนั้นจึงเปนไปไดนอยมากที่จะมีผู

ยินยอมซื้อบุหรี่ทั้งซองจากรานคา และรานคายังมียาเสนที่ราคาถูกกวามากเปนทางเลือกสําหรับผูที่ไมมีเงินแตตองการ

สูบบุหรี่ 

 

 ตัวอยางการสงเสริมการขาที่นาสนใจคือ มีคนงานกอสรางบางคนที่ซื้อบุหรี่จากรานคาภายในบานพักเพ่ือ

นําไปจําหนายยังไซทกอสรางและบนรถรับสงพนักงาน นับวาเปนการอํานวนความสะดวกและชวยใหลูกคาสามารถ

เขาถึงบุหรี่ไดงายขึ้นอีกดวย นอกจากนั้นยังพบปาย “ที่นี่จําหนายบุหรี่” ซึ่งเปนปายที่พบเห็นในรานขายของชํารานหนึ่ง  
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รูปที่ 4. 20 ปายแสดงการจําหนายบุหรี่ของรานคาในบริเวณบานพักคนงานกอสราง 

 
 

 

มุมมองของคนในชุมชนที่มีตอบุหร่ี 

ในการสนทนากลุมในประเด็นบุหรี่ทําใหเห็นวาบุหรี่เปนเรื่องที่คนในแคมปเห็นวาเปนเรื่องที่อันตรายมากกวา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีหลายคนที่แสดงความตองการอยากเลิกบุหรี่แตไมคิดวาตนเองจะทําได เพราะเคยลอง

พยายามแลว สวนหนึ่งที่สามารถลดการสูบหรือพยายามเลิกก็เนื่องมาจากมีครอบครัว และคนในครอบครัวขอรองหรือมี

ลูกเล็กซึ่งก็จะใชวิธีไปสูบที่อ่ืนใหหางไกลคนในครอบครัวเพราะทราบดีถึงพิษภัยของบุหรี่ นอกจากนั้นอีกกลุมที่

พยายามเลิกบุหรี่ก็เพราะเริ่มมีอาการปวยแลว (บางคนยังไมมีอาการแตก็บอกวาจะเลิกก็ตอเมื่อปวยหนักแลวเทานั้น) 

แตสําหรับบางคนถึงแมจะมีอาการในขั้นตน เชน หายใจติดขัดขณะหลับ ก็ยังไมสามารถเลิกไดเพราะสูบมาเปน

เวลานานมากแลว ในกลุมที่พยายามเลิกเลาวาที่กลับมาสูบใหมก็เพราะกลุมเพ่ือน เมื่อตนเองไปอยูในวงที่เพ่ือนสูบบุหรี่ 

เห็นคนอื่นสูบ ทําใหอยากสูบจึงเลิกไมได อยางไรก็ตามหลายคนยืนยันวาการเลิกบุหรี่ขึ้นอยูกับตัวเราเอง อยูกับความ

หนักแนนที่จิตใจของเรามากกวาปจจัยภายนอก อยางไรก็ตามพบวามีโฆษณาหลายตัวที่เนนรณรงคใหเลิกสูบบุหรี่เพ่ือ

ลูก เมีย คนรอบขาง แตคนงานกอสรางวัยหนุมซึ่งยังไมมีครอบครัวบอกวาเขาเองก็เคยคิดวา “จะเลิกไปเพ่ืออะไร” 

 

 เมื่อทีมวิจัยเปดโฆษณาที่เกี่ยวของกับบุหรี่ใหกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยคนงานกอสรางและผูอาศัยใน

แคมปดู เรื่องหน่ึงที่หลายคนเห็นตรงกันวาประสบความสําเร็จ กลาวคือพวกเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางชัดเจนก็

คือ การไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เนื่องจากในโฆษณาแสดงใหเห็นวาคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเปนที่นารังเกียจของคน

รอบขางที่ไมสูบบุหรี่ คนงานบางคนเลาใหฟงวาเวลาสูบในที่สาธารณะแลวมีคนมองจะรูสึกไมดี อาย จึงไมสูบในท่ี

สาธารณะอีก นอกจากนี้ที่ทําตามโฆษณาไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพราะกลัวเสียภาพลักษณ และไมอยากสราง

ผลกระทบใหกับคนอื่นโดยเฉพะเด็กเล็กๆ อีกสาเหตุหนึ่งเปนเพราะคนงานเห็นวา “เลิกบุหรี่ไปเลยยากแตถาใหงดสูบใน

ที่ชุมชนก็งดได” แมพบวาการรณรงคใหงดสูบในบางที่งายกวารณรงคใหเลิกบุหรี่ อยางไรก็ตามบางคนบอกวาถาอยูตอ

หนาคนไมรูจักจะไมกลาสูบแตถาเปนเพ่ือนในแคมปที่รูจักกันจะกลาสูบ แมจะเปนที่สาธารณะในแคมป 



 

 

มุมมองตอการประชาสัมพันธสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี 

“ชอบโฆษณาที่ใหเห็นผลกระทบกับคนรอบขาง  เด็ก  สตรีมีครรภ   จะทําใหผูสูบไมกลาสูบในที่สาธารณะ  

โฆษณามีผลทําใหรูสึกวา ถาไปสูบในที่สาธารณะ เชน ปายรถเมล  คนรอบขางจะรูสึกรังเกียจ  เพราะถาจะใหเลิกสูบทํา

ไดยาก แตถารณรงคไมใหสูบในที่สาธารณะซึ่งกระทบผูอ่ืนทําไดงายกวา”  

(คนงานกอสราง) 

 

มุมมองตอภาพขางซองบุหร่ีและโฆษณารณรงคเลิกสูบบุหร่ี 

“ภาพขางซองบุหรี่ เห็นแรกๆจะรูสึกกลัว แตหลังๆ เริ่มชินและใชวิธีไมมอง” 

“โฆษณาที่นากลัวก็เหมือนหนังผี ถาเราเห็นวานากลัวเราก็ปดตาไมดู” 

“โฆษณาที่มีผูปวยที่ตองเจาะคอซึ่งเปนโรคจากการสูบบุหรี่ ทําใหคนสูบบุหรี่ที่ไดดู รูสึกกลัว และไมอยากเห็น  โดยเมื่อ

จะใหดูซ้ําผูที่สูบบุหรี่จะบอกตรงกันวาไมอยากดู” 

(คนงานกอสราง) 

 

 เมื่อถามเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มเหลาซึ่งบอกวาหากอยูที่ตางจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมี

การดื่มนอยกวานี้ กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นไปในทิศทางตรงขามกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลวา “อยูบานนอก

อาจจะสูบบุหรี่มากกวาเพราะไมมีที่สาธารณะที่มีคนอยูเยอะเทาปายรถเมลในเมือง” 
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บทที่ 5 การวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงของคนในแคมปกอสราง 
ผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพ และปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 บทที่ผานมาไดนําเสนอขอมูลการศึกษาชุมชน ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงที่พบในแคมปคนงานกอสรางอิตา

เลียนไทย เขตดอนเมือง รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงทางสุขภาพซึ่งพบในแคมป เชน กฎที่

ควบคุมโดยผูดูแลแคมป และปายประกาศตางๆ ที่พบในแคมปและบริเวณใกลเคียง บทนี้มุงวิเคราะหการรับขอมูล

ขาวสาร ความเขาใจของผูอาศัยในแคมปคนงานกอสรางที่มีตอขอมูลที่ไดรับผานชองทางการสื่อสารตางๆ วามี

ความสัมพันธอยางไรกับพฤติกรรมเสี่ยง อันไดแกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ จากนั้นวิเคราะหถึง

ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมของผูอาศัยในแคมปคนงานกอสราง โดยอาศัยขอมูลการศึกษาชุมชนที่ได

ศึกษาลักษณะประชากร วิถีชีวิตรวมถึงมุมมองที่มีตอพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสองที่ทีมวิจัยไดเลือกมาศึกษา โดยเฉพาะความ

เหมาะสมของการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตอกลุมคนงานกอสรางซึ่งเปนกลุมที่มีขอจํากัดทั้งเรื่องส่ิงแวดลอมและ

การทํางานซึ่งทําใหเปนอุปสรรคตอการรับส่ือ การวิเคราะหในบทนี้จะชวยในการพิจารณาวิธีการใหขอมูลขาวสารที่มี

ความเหมาะสมกับกลุมคนงานกอสราง  

 

 จากการศึกษาชุมชน นอกจากขอมูลลักษณะประชากร วิถีชีวิตของผูอาศัยในแคมป และคนงานกอสรางแลว 

ขอมูลอีกชุดที่ทีมวิจัยใหความสนใจคือ พฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงที่พบในชุมชน และมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่มุง

ปองกัน แกไข หรือบรรเทาปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงท่ีพบ เมื่อไดขอมูลแลวทีมวิจัยจึงไดเลือกพฤติกรรม

เส่ียง 2 เรื่องขึ้นมาเพื่อศึกษา ไดแก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ เนื่องจากเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่

พบมากที่สุดในชุมชน และในมุมมองของผูบริหารนั้นพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสองนี้เปนปญหาที่มีขนาดใหญและกอใหเกิด

ผลกระทบในมุมมองของสังคมคอนขางสูง นอกจากนี้ยังพบวามีหลายหนวยงานใหความสําคัญกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง

สองเปนอยางมาก เห็นไดจากการศึกษาชุมชนซึ่งทําใหผูศึกษาชุมชนพบมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและการสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก  

 

 หลังจากการศึกษาชุมชนเปนระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห ทีมวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิง

ปริมาณในประเด็นที่สนใจซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงทั้ง 4 ที่ไดจากการศึกษา

ชุมชน ขอมูลการรับรูและความเขาใจที่มีตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่นักวิจัยไดเลือกมาศึกษา และขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม (พิจารณาแบบสอบถามในภาคผนวก) ทีมวิจัยไดเก็บขอมูลเปนเวลาประมาณ 1 สัปดาหโดยตั้งโตะ

สัมภาษณบริเวณหองพักในแคมป มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 417 คน เปนชาย 261 คน หญิง 156 คน ผูตอบ

แบบสอบถามกวารอยละ 70 ประกอบอาชีพคนงานกอสราง นอกนั้นประกอบอาชีพอื่นๆ เชน วิศวกร เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย พนักงานขับรถ พนักงานทําความสะอาด และคาขายภายในแคมป โดยอายุเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามคือ 

37 ป และมีรายไดครัวเรือนประมาณ 13,800 บาท ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวามี

ประมาณรอยละ 80 

 
 



 

มาตรการสรางเสริมสุขภาพที่ศึกษา 

  

 บทที่ผานมาทีมวิจัยไดเลือกพฤติกรรมเส่ียงมา 2 เรื่อง ไดแก การสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล เนื่องจากเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่พบมากและหากพิจารณาขอมูลรายจายในแตละเดือนแลวก็ถือวาคนงาน

กอสรางและผูอาศัยในแคมปตางก็ใชจายไปกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวนมาก รองจากรายจายคาหวย 

และคาเดิมพันอื่นๆ ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุดประมาณ 1,200 บาทตอเดือน แตเนื่องจากรายจายสําหรับเดิมพันอื่นๆนั้นมี

ผูตอบเพียง 15 คน และยังไมพบวามีมาตรการที่เขามาแกไขปญหาดังกลาวแตอยางใดจึงมิไดเลือกมาศึกษา ผลการ

วิเคราะหแสดงใหเห็นวาผูอาศัยในแคมปมีคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ประมาณ 600 และ 460 

บาทตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับรายไดครัวเรือนซึ่งหักคาอาหารแลวประมาณ 10,370 บาทแลว คาบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลคิดเปนรอยละ 4 และ 6 ของรายไดครัวเรือนเมื่อหักคาอาหารแลว ดังแสดงในตารางที่ 5.1 

 

ตารางที่ 5. 1 คาใชจายในหมวดตาง ๆ ของผูอาศัยในแคมปคนงานกอสราง รอยละตอรายได และคาอาหาร 

รายจายในหมวดตางๆ จํานวนผูตอบ 
(คน) 

คากลาง  
(บาท) 

% ตอรายได
ครัวเรือนเมื่อหัก

คาอาหาร 

รายได 417 13,800.00 - 

คาอาหาร 417 3,427.82 - 

คารักษาพยาบาล 110 333.09 3.21 
คาเขาชมภาพยนต 64 271.25 2.62 
คายาสูบ/บุหร่ี 136 453.68 4.37 
คาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 200 590.61 5.69 
คาหวย 273 661.79 6.38 
คาเดิมพันอื่นๆ 15 1,290.00 12.44 

หมายเหตุ คาเดิมพันอื่นๆ เชน ตีไก แทงบอล มวย เปนตน 

 

 ผูศึกษาชุมชนพบมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับปจจัยเส่ียงนี้ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานใน

ระดับประเทศ โดยแนวทางของการสรางเสริมสุขภาพที่พบจากการศึกษาแคมปคนงานกอสรางนั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ 

ไดแก (1) การใหการศึกษาดานสุขภาพ ไดแก การสื่อสารเพื่อเพ่ิมความเปนอยูที่ดีและปองกันทุกขภาวะผานการให

ความรูและสรางทัศนคติ เชน การรณรงคเรื่องโทษของบุหรี่ หรือ การรณรงคเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โดยใชประเด็นความสัมพันธในครอบครัวในการสื่อสาร เปนตน และ (2) การคุมครองสุขภาพ ไดแก การปกปอง

ประชากรโดยใชเครื่องมือทางกฎหมาย การคลัง หรือมาตรการทางสังคมตางๆ เชน การกําหนดเวลาขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือการกําหนดอายุขั้นต่ําของผูซื้อบุหรี่ ทั้งนี้ขอมูลขาวสารดานการสรางเสริมสุขภาพที่คนในชุมชนไดรับ

นั้นมีที่มาจากหลายแหลง ทั้งจากหนวยงานสวนทองถ่ิน จากสมาชิกในชุมชนเอง หรือเปนมาตรการที่ดําเนินการโดย

หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอิสระที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน 

(พิจารณาตารางที่ 5.2) 
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 ตารางที่ 5.2 นําเสนอพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงของคนในชุมชนและมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่ดําเนินการโดย

หนวยงานในระดับประเทศและหนวยงานในระดับทองถ่ินที่พบในแคมปคนงานกอสราง โดยนักวิจัยไดคัดเลือกปจจัย

และพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงเลือกมาตรการที่เกี่ยวของกับปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 4 เรื่องจากขอมูลการศึกษา

ชุมชนในบทที่ 2 และจากความสนใจของคนในชุมชน 

 

 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่นักวิจัยใหความสนใจนั้นมีมาตรการที่เกี่ยวของมากมาย

ในระดับประเทศ ไมวาจะเปนมาตรการทางกฎหมาย เชน การกําหนดอายุและเวลาในการซื้อและจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือมาตรการที่เปนการรณรงค เชน งดเหลาเขาพรรษา ที่ดําเนินการโดย สสส. เปนตน โดยในภาพรวม

มาตรการเหลานี้ลวนมีเปาหมายหลักคือการลดการบริโภครวมถึงผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

สําหรับมาตรการในระดับชุมชน หรือในแคมปคนงานกอสรางนั้นมาตรการที่พบ ไดแก การกําหนดอายุผูซื้อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล กฎของบานพักคนงานกอสรางซึ่งเปนการบังคับเรื่องการทะเลาะวิวาทและการสงเสียงดังซึ่งสงผลทางออม

ตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกฎของบริษัทที่หามดื่มแอลกอฮอลในขณะทํางาน หรือหามมึนเมา

มาทํางานซึ่งมีบทลงโทษคือการหยุดงานและขาดรายได 

 

 การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมเส่ียงที่พบมากเชนเดียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพบวามีมาตรการ

ที่เกี่ยวของเปนจํานวนมากเชนกัน โดยในระดับประเทศพบมาตรการทางกฎหมาย ไดแก การกําหนดอายุของผูซื้อ การ

กําหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ การกําหนดใหมีรูปผลเสียของบุหรี่ที่ขางซอง เปนตน สวนมาตรการรณรงคผานสื่อสาร

สาธารณะ เชน สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ผลเสียของการสูบบุหรี่ เปนตน ในระดับชุมชนพบมาตรการ 2 มาตรการ

ไดแก การไมจําหนายใหกับผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป โดยติดประกาศที่รานขายของชํา และกฎของบริษัทอิตาเลียนไทยที่

หามสูบบุหรี่ในไซทงานบางประเภท 

 

ตารางที่ 5. 2 พฤติกรรมเสี่ยงและมาตรการที่ดําเนินการโดยหนวยงานระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 

พฤติกรรมเส่ียง เปาหมาย มาตรการโดยหนวยงานระดับประเทศ มาตรการโดยหนวยงานระดับทองถ่ิน 

1. การบริโภค

เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

ลดการบริโภค 
และผลกระทบ
ของการ
บริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

- มาตรการทางกฎหมาย ไดแก การกําหนด
อายุของผูซ้ือและเวลาในการจําหนาย 
เปนตน 

- การรณรงคผานสื่อสารสาธารณะ เชน 
งานบุญปลอดเหลา งดเหลาเขาพรรษา 
เปนตน 

- รานขายของชํา 1 รานติดประกาศไมขาย
ใหกับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 

- กฎของแคมปคนงานกอสรางหามสงเสียง
ดังในยามค่ําคืนหลงั 22.00น. และหามมี
การทะเลาะวิวาท 

- กฎของบริษัทหามดื่มแอลกอฮอลในที่
ทํางาน 

2. การสูบบุหร่ี ลดการบริโภค 
และผลกระทบ
ของการสูบ
บุหร่ี 

- มาตรการทางกฎหมาย ไดแก การกําหนด
อายุของผูซ้ือ 

- การรณรงคผานสื่อสารสาธารณะ เชน 
เร่ือง สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี ผลเสีย
ของการสูบบุหร่ี เปนตน 

- รานขายของชํา 1 รานติดประกาศไมขาย
ใหกับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 

- หามสูบบุหร่ีในไซทงานบางประเภท 

 



 

 ทั้งนี้นักวิจัยไดเลือกมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 2 มา 4 มาตรการ โดยเลือก

จากมาตรการที่พบในชุมชน และส่ือที่ประชาชนใหความสนใจ ไดแก ปายประกาศ “หามจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 

18 ป” ปายประกาศ “จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.” การรณรงค 

“สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่” และ การรณรงค “งดเหลาเขาพรรษา” (พิจารณารายละเอียดในตารางที่ 5.3) ทั้งนี้ใน

การศึกษามาตรการที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่นั้นไดแบงเปน การสอบถามการรับ

ขอมูลขาวสาร ความเขาใจของประชานชนที่มีตอขอมูลนั้น รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพโดยใชแบบสอบถาม และการ

สนทนากลุมเพ่ือทราบเหตุผลและความคิดเห็นในระดับบุคคลที่มีตอการสื่อสารนั้นๆ 

 

 เนื้อหาของมาตรการที่เลือกที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก จําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. ซึ่งมาจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.

2551 แนวคิดงดเหลาเขาพรรษาซึ่งมาจากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องวันงดดื่มสุราแหงชาติ กําหนดวันหามขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรณรงคเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสสส. และสํานักงานเครือขายองคกร

งดเหลา ทั้งนี้แตละมาตรการตางมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ จํากัดเวลาในการจําหนายเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และเสนอแนวคิดเพ่ือใหคนงดดื่มเหลาในชวงเขาพรรษา นอกจากนั้นยังมีกลุมเปาหมายเฉพาะโดยการ

มาตรการทางกฎหมายนั้นเปนการควบคุมเจาของรานคา/ผูจําหนาย การประชาสัมพันธขอความจากกฎหมายนั้นเปน

การประชาสัมพันธใหกับผูซื้อไดรับทราบถึงขอจํากัดของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานปายประกาศภายในราน 

สวนแนวคิดงดเหลาเขาพรรษานั้นมุงเนนกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูดื่มเหลาที่นับถือศาสนาพุทธโดยทําการประชาสัมพันธ

แนวคิดนี้ผานหลายชองทางทั้ง โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต และปายประชาสัมพันธ 

 
 สําหรับมาตรการที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ที่เลือกมาจํานวน 2 มาตรการนั้นมีเนื้อหาคือ การหามจําหนาย

บุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ปซึ่งมาจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และการหามสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะซึ่งมาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 เรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ซึ่งอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 4 (1) (2) (3) และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 

2535 ทั้งสองมาตรการที่เลือกมานี้มีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีชัดเจนคือ การกําหนดอายุขั้นต่ําของผูซื้อ ซึ่งเปนการกําหนด

ที่ฝงผูขาย โดยหามจําหนายใหผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป ทั้งนี้การสื่อสารมาตรการที่พบเปนการสื่อสารจากผูขายไปสูผูซื้อ

ผานการปดประกาศที่รานขายของ สวนอีกมาตรการมีวัตถุประสงคคือ ลดการสูบบุหรี่โดยการจํากัดพ้ืนที่ และปกปองผู

ไมสูบบุหรี่ ทั้งนี้ในการประชาสัมพันธดําเนินการผานสื่อสาธารณะ ไดแก โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเนต และปาย

ประชาสัมพันธ ทั้งนี้การสื่อสารนอกจากจะสื่อกับผูสูบแลวยังส่ือสารไปถึงผูที่ไมไดสูบบุหรี่ใหตระหนักในสิทธิของตนเอง

ที่จะปกปองตนเองจากควันบุหรี่อีกดวย 
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ตารางที ่5. 3 เนื้อหาของมาตรการที่เลือก ที่มา และชองทางการสื่อสาร 

เนื้อหาของมาตรการ

ท่ีเลือก 

ท่ีมา วัตถุประสงคของ

การศึกษา 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

ชองทางการสื่อสาร 

หามจําหนายบุหร่ีแกผู
มีอายุต่ํากวา 18 ป  

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ.2535 

จํากัดการจําหนาย และ

ปองกันผูสูบบุหร่ีราย

ใหม 

ควบคุมเจาของ

รานคา/ผูจําหนาย 

(สงผลตอผูซ้ือ) 

ปายขอความซึ่งตดิที่

รานขายบุหร่ี 

จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในเวลา  
11.00-14.00 น. 
และ 17.00-24.00 น. 

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

จํากัดเวลาในการ

จําหนายเพื่อลดการ

บริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

ควบคุมเจาของ

รานคา/ผูจําหนาย 

(สงผลตอผูซ้ือ) 

ปายขอความซึ่งตดิที่

รานขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

สถานที่สาธารณะ

ปลอดบุหร่ี 

ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  ฉบับที่ 17 พ.ศ. 

2549 เร่ืองสถานทีส่าธารณะ

ปลอดบุหร่ี  

ลดการสูบบุหร่ีโดยการ

จํากัดพื้นที่ และปกปอง

ผูไมสูบบุหร่ี 

ผูสูบและไมสูบบุหร่ี รณรงคผานสื่อ

สาธารณะ ไดแก 

โทรทัศน วิทยุ 

อินเตอรเนต และปาย

ประชาสัมพันธ 

งดเหลาเขาพรรษา - ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ืองวันงดดื่มสุราแหงชาต ิและ
กําหนดวันหามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

- โครงการรณรงคลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยสสส.  

เสนอแนวคิดการงด

เหลาในชวงเขาพรรษา 

ผูดื่มแอลกอฮอลที่

นับถือศาสนาพุธ 

รณรงคผานสื่อ

สาธารณะ ไดแก 

โทรทัศน วิทยุ 

อินเตอรเนต และปาย

ประชาสัมพันธ 

 

 

พฤติกรรมการรับสื่อ การรับขอมูลขาวสาร ความเขาใจ และผลตอพฤติกรรมของคนในแคมปกอสราง 

 

การรับสื่อของผูอาศัยในแคมปคนงานกอสราง 

จากการเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการรับส่ือของผูอาศัยในแคมปคนงานกอสรางพบวา โทรทัศนเปนส่ือที่มีผูรับมาก

ที่สุดถึงรอยละ 93 โดยประเภทรายการขาวและละคร/ภาพยนตรมากที่สุด (รอยละ 80) ส่ือที่ไดรับผูอาศัยในแคมปรับ

รองลงมาไดแกวิทยุ และหนังสือพิมพรายวัน โดยคิดเปนรอยละ 27 และ 26 ตามลําดับ นอกจากนั้นส่ืออ่ืนๆ ที่ผูอาศัย

ในแคมปคนงานกอสรางไดรับ เชน หอกระจายเสียง ปายโฆษณา คนรูจัก เปนตน นอกจากนั้นพบวากลุมคนงาน

กอสรางมีสัดสวนการรับส่ือทุกชนิดนอยกวากลุมคนอาชีพอื่นที่อาศัยอยูในแคมป   

 

เนื่องดวยขอจํากัดในชีวิตการทํางาน คนงานกอสรางตองตื่นตั้งแตประมาณตีส่ีเพ่ือเตรียมตัวออกทํางานและ

กลับมาเวลาประมาณสองทุม ทําใหไมมีโอกาสในการรับขอมูลขาวสารมากนัก โดยคนงานกอสรางทั้งหญิงและชาย

กลาวตรงกันวาไมคอยมีโอกาสไดดูทีวีมากนัก  จะไดดูชวงหลังจากเลิกงาน และขึ้นอยูกับวาชวงเวลานั้นงานมากหรือ

นอย คือหากงานไมมากและไมมีการทํางานลวงเวลาจะกลับเร็วและไดดูทีวีชวงเย็น แตจากการเก็บขอมูลพบวาคนงาน

กอสรางสวนใหญมีโอกาสไดรับขอมูลจากโทรทัศนมากที่สุด และรับมากในชวงสองทุมถึงส่ีทุม เพราะหลังจากสี่ทุมสวน



 

ใหญจะเขานอนเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการทํางานในวันใหม ประกอบกับขอจํากัดของแคมปที่หามผูอยูอาศัยสงเสียง

รบกวนสมาชิกอื่นๆ ในแคมปจึงทําใหหลังส่ีทุมไปแลวแทบจะไมมีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นในแคมปแหงนี้เลย 

 

 การสื่อขอมูลผานปายประกาศตางๆ นั้นแทบจะไมพบจากแคมปแหงนี้ แมกระทั่งปายประกาศโฆษณาสินคา

ตางๆ ก็ยังไมพบมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนโดยทั่วไป เนื่องจากลักษณะการตั้งอยูและความเปนพ้ืนที่เฉพาะของ

แคมปจึงไมมีหนวยงานขางนอกนําปายประกาศตางๆ เขามาประชาสัมพันธในพ้ืนที่ นอกจากนั้นการประกาศเสียงตาม

สายก็เปนอีกชองทางการสื่อสารสําหรับแคมปคนงานกอสรางแหงนี้ โดยจะมีผูรับผิดชอบดูแลเรื่องการประกาศ 3 คน 

ขอมูลที่ประกาศมี 2 เรื่องหลัก ไดแก เรื่องกฎระเบียบและความปลอดภัยในแคมป และขาวสารกิจกรรมตางๆ ที่

หนวยงานภายนอกเขามาจัดในแคมป อยางไรก็ตามจากการสอบถามการรับฟงเสียงตามสายของผูพักอาศัยภายใน

แคมปทราบวาหลายคนเคยไดรับฟงเสียงตามสาย แตบอกตรงกันวาไมมีเวลาประกาศที่แนนอน ซึ่งโดยมากมักไดยิน

ประกาศในวันอาทิตยชวงเย็น  และหากหองพักอยูลึกไปจากถนนกลางแคมปหรืออยูในบานก็จะไมคอยไดยินประกาศ

เสียงตามสาย และเมื่อถามวาไดรับรูขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชนไดอยางไร ไดรับคําตอบวาไดรับขาวสาร

จากการบอกกันปากตอปากมากกวา และสําหรับคนงานกอสรางจะมีประกาศที่ออฟฟศของไซทนั้นๆใหไดอาน และมี

หัวหนางานเปนผูแจงขาวสารดวย 

 

 นอกจากเสียงตามสายแลว ขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นภายในแคมปมักสงผานกลุมพนักงานรักษาความปลอดภัย 

หรือ รปภ. เพ่ือคอยแจงใหกับคนในชุมชนไดทราบ ทําใหคนกลุมนี้กลายเปนส่ือบุคคลที่สําคัญภายในชุมชน  โดยหากมี

ขาวสารอะไรจากทางบริษัท หรือมีการจัดกิจกรรมจากหนวยงานภายนอก หากตองการแจงใหคนในชุมชนไดทราบ  

นอกจากจะติดประกาศและแจงทางเสียงตามสายแลว   อีกทางหนึ่งคือแคมปมาสเตอรจะมาแจงกับรปภ. ใหรับทราบ 

และ รปภ.จะมีหนาที่ในการกระจายขาวสารใหกับคนในชุมชนอีกทอดหนึ่งแบบปากตอปาก นอกจากนั้นรปภ. อาวุโสยัง

เปนส่ือบุคคลที่เปนที่รูจักและมีความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทหนาที่ที่ตองอยูเฝาหนาประตูซึ่งเปนจุดที่ทั้ง

ตอนเชาและเย็นจะมีคนผานเขาออก และมานั่งพูดคุยสนทนาในชวงเชาระหวางรอรถและชวงเย็นหลังจากกลับจาก

ทํางาน จึงนาจะเปนจุดหนึ่งที่ทําใหสามารถกระจายขาวสารและโนมนาวชักจูงใจผูอยูอาศัยไดเปนอยางดี 

 

 เห็นไดวาการรับขอมูลขาวสารของผูอาศัยในแคมปถูกจํากัดดวยชวงเวลาการทํางานที่ทําใหคนกลุมนี้ไมมี

เวลามากเทาใดนัก ลักษณะที่อยูอาศัยที่เปนชุมชนปดก็เปนอีกปจจัยที่ปดกั้นการรับสาร ในขณะที่ขอจํากัดเรื่องการรับ

สารเปนประเด็นที่สําคัญ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงที่พบจากการศึกษาชุมชนซึ่งเปนประเด็นที่มีการรณรงคและ

ประชาสัมพันธจากหนวยงานในระดับประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งหนวยงานเหลานี้ก็มุงส่ือสารเพื่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดีแกประชากรทุกกลุม ดังนั้นจึงเปนที่มาของการนําเสนอผลการศึกษาใน

สวนตอไปวาคนงานกอสรางและผูอาศัยในแคมปไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยของกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสองนั้นหรือไม มี

ความเขาใจตอขอมูลอยางไร และการรับสารและความเขาใจดังกลาวนั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของคนกลุมนี้

หรือไม  
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จากการสอบถามพบวาการกําหนดอายุของผูซื้อบุหรี่เปนขอมูลที่กลุมผูอาศัยในแคมปคนงานกอสรางไดรับ

มากเปนลําดับที่สองรองจากการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา โดยผูตอบแบบสอบถามกวารอยละ 90 เคยไดรับขอมูลนี้ 

และสวนใหญจะไดรับทราบจากรานขายของชําและรานสะดวกซื้อ อยางไรก็ตาม ไมพบการติดปายประกาศเรื่องเวลา

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณรานชําในแคมปกอสราง ทั้งนี้จากการศึกษาชุมชนเปนระยะเวลาหนึ่งพบวากลุม

คนงานกอสรางสวนใหญแทบจะไมไปใชบริการรานสะดวกซื้อเชน เซเวน อีเลฟเวน แตจะนิยมซื้อสินคาตางๆ ที่ราน

ขายของชําในแคมปเนื่องจากสะดวกและสามารถเชื่อไวกอนและคอยจายเงินตอนเงินออกได การรณรงคงดเหลา

เขาพรรษามีคนเคยไดรับทราบมากที่สุดเนื่องจากโครงการนี้เริ่มรณรงคมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และมีการดําเนินการผาน

หลายชองทาง ทั้งส่ือสาธารณะ และการจัดกิจกรรมในพื้นที่หลายจังหวัด [26] (พิจารณารูปที่ 5.1) 

 

รูปที่ 5. 1 จํานวนคนที่ไดรับ/ไมไดรับขอมูลขาวสารทั้ง 4 เรื่องในแคมปคนงานกอสราง 
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ปายประกาศหามจําหนายบุหร่ีแกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป 

 มาตรการทางกฎหมายนี้มุงควบคุมผูขายตามกฎหมาย อยางไรก็ตามพบวามีการนําขอความดังกลาวมาจัดทํา

เปนปายประกาศที่รานคาที่จําหนายบุหรี่ ซึ่งเปนการติดประกาศโดยเจาของรานเพ่ือแจงใหผูซื้อรับทราบวาไมจําหนาย

บุหรี่ใหแกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป จากการสังเกตบริเวณแคมปคนงานกอสรางพบปายประกาศลักษณะนี้เพียง 1 ปายใน

รานขายของชําในแคมป จากแบบสอบถามพบวาผูอาศัยในแคมปเกือบทั้งหมด (รอยละ 93) เคยไดรับทราบขอมูล

ขาวสารนี้ผานปายประกาศตามรายขายของทั่วไป  

 

  



 

รูปที่ 5. 2

พฤติกรรม

ใหขอมูลว

จํานวนรอ

ไดแก เรื่อ

ความตระ

ตั้งอยูภาย

ปายนี้จะติ

จากแคมป

ผลตอคว

ประการคื

ของเยาวช

การสูบบุห

ปายประ

 

แตนํามาท

ขอจํากัดเ

ขอมูลขาว

2 การไดรับขอมู

 

พบผูตอบแบบ

มที่สอดคลองกั

วาตนเองขอผู

อยละ 93 ก็ยัง

องแรงจูงใจใน

ะหนักถึงปญหา

 

การตรวจตรา

ยในแคมปซึ่งเป

ติดอยูตามราน

ปแลว ในการซื้

ามสามารถใน

คอืการที่คนในชุ

ชนวาเปนปญห

หรี่เปนพฤติกร

 

กาศจําหนาย

มาตรการทางก

ทําเปนปายปร

เรื่องเวลาขาย 

วสารจากปายป

มลูจากปายประ

บสอบถามที่อา

กบัขอมูลจากปา

อื่นสูบ หรือให

งพบวายังคงมี

นการขายสินคา

าดังกลาวของค

และควบคุมให

ปนพ้ืนที่ในควา

นสะดวกซื้อมาก

ซื้อของยังตองจ

นการซื้อของค

ชมุชนไมมีความ

หาที่ควรไดรับค

รมที่คนในแคม

เคร่ืองดื่มแอล

กฎหมายเพื่อกํ

ระกาศที่สามา

จากการสํารวจ

ประกาศ ในขณ

ะกาศ “หามจําห

ายุต่ํากวา 18 

ายประกาศนี้พ

หคนอื่นไปซื้อใ

พฤติกรรมที่ไ

าของผูขาย กา

คนในชุมชนเชน

หเปนไปตามก

ามดูแลของบริษ

กกวา ซึ่งเปนร

จายดวยเงินสด

นงานกอสราง

มตระหนักตอป

ความสนใจและ

มปเห็นจนมีควา

ลกอฮอลในเว

กําหนดเวลาใน

รถพบเห็นได

จพบวา รอยละ

ณะที่ผูดื่มแอลก

หนายบุหรี่แกผู

 ปจํานวน 3 ค

บวามีผูที่อายุต

ให แมขอมูลกา

มสอดคลองกับ

ารควบคุมราน

นเดียวกับขอคน

กฎหมายนั้นเป

ษัทกอสราง นอ

านที่กลุมคนงา

ดไมสามารถเซ็

ง จึงเปนเหตุที

ปญหาการสูบบุ

ะควรไดรับควา

ามเคยชิน 

วลา 11.00-14.

นการจําหนายเค

ตามรานสะดว

ะ 72 ของผูตอ

อฮอลรอยละ 2

ผูมีอายุต่ํากวา 

คน ในจํานวนนี

ต่ํากวา 18 ปเพี

ารกําหนดอายุ

บขอความดังก

นคาโดยหนวย

นพบในการศึก

ปนเรื่องยากโด

อกจากนั้นแทบ

านกอสรางไมค

ซ็นเชื่อไวกอนแ

ที่ทําใหคนกลุม

บุหรี่ภายในชุมช

ามรวมมือของค

.00 น. และ 1

ครื่องดื่มแอลก

วกซื้อและราน

บแบบสอบถาม

28 ไมเคยรับข

18 ป”  

นี้มี 2 คนที่สูบ

พียง 1 คนที่ซื้อ

ยุผูซื้อนี้จะเปนข

กลาวอยู ทั้งนี้อ

งานที่มีอํานาจ

ษาในกลุมพนัก

ยเฉพาะการค

บไมพบปายดังก

คอยใชบริการเ

และไมมีสินคาแ

มนี้ไมไดรับขอ

ชนเทาใดนัก ร

คนในชุมชนใน

7.00-24.00 น.

อฮอล เปนมาต

ขายของชํา เพื

มที่บริโภคเครื่

อมูลขาวสารเรื

 

บบุหรี่ และหาก

อบุหรี่ สวนอีก 

ขอมูลที่มีผูรับ

อาจมาจากหล

จบังคับใชกฎห

กงานโรงงาน  

ควบคุมรานขา

กลาวในแคมป

เพราะนอกจาก

แบงขายซึ่งเปน

มูลนี้ ปญหาที

รวมถึงปญหาก

นการแกปญหา 

. 

ตรการที่มุงควบ

พ่ือบอกใหผูซื้

องดื่มแอลกอฮ

รื่องกําหนดเวล

กพิจารณา

1 คนที่สูบ

ทราบเปน

ลายสาเหตุ 

หมาย และ

ยของชําที่

ป สวนใหญ

กจะอยูหาง

นปจจัยที่มี

ที่สําคัญอีก

ารสูบบุหรี่

 เนื่องจาก

บคุมผูขาย 

อทราบถึง

ฮอลเคยรับ

ลาจําหนาย 
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นอกจากนั้นพบวาในกลุมผูดื่มแอลกอฮอลที่รับขอมูลขาวสารเรื่องนี้มีจํานวนรอยละ 6 ที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอก

เวลาที่กฎหมายกําหนด 

 
รูปที่ 5. 3 การไดรับขอมูลจากปายประกาศ “จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 

น.” และพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเวลาที่กําหนด 

 

 
 

นอกจากนั้นยังพบวาคนทํางานอาชีพอื่นมีโอกาสเห็นขอความ “เวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 11.00-

14.00 และ 17.00-24.00” มากกวาคนงานกอสราง ถึง 2.4 เทา และคนสวนใหญเห็นขอความนี้ที่รานสะดวกซื้อซึ่งหาก

พิจารณาตามวิถีชีวิตของคนงานกอสรางแลวขอคนพบนี้ก็เปนเรื่องไมนาแปลกใจนัก เนื่องจากคนงานกอสรางแทบจะ

ไมมีโอกาส หรือไมเลือกที่จะไปจับจายที่รานสะดวกซื้อเนื่องดวยเหตุผลหลายประการที่ไดกลาวไปขางตน ไดแก ที่ต้ัง

ของรานสะดวกซื้อ การซื้อของแบบเชื่อ หรือการซื้อแบบแบงขาย ซึ่งการจูงใจเชนนี้จะไมพบในรานคาสะดวกซื้อ   

 

การรณรงคไมสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

 การรณรงคเรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ดําเนินการผานสื่อสารสาธารณะ ไดแก โทรทัศน วิทยุ 

อินเตอรเนต และปายประชาสัมพันธในการเผยแพรประเด็นดังกลาว สสส. ไดพัฒนาสื่อประชาสัมพันธที่เปนชุดในเรื่อง

การไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ทีมวิจัยไดเลือกส่ือประชาสัมพันธที่แสดงเรื่องการสูบบุหรี่ที่ปายรถเมลที่มีคนนั่งรอรถ

อยูเปนจํานวนมากและหนึ่งในนั้นก็มีเด็กผูหญิงอายุประมาณ 2 ปซึ่งก็ไดรับผลกระทบจากควันบุหรี่  
 

 ผลการสํารวจในกลุมผูอาศัยในแคมปกอสรางตางจากหมูบานเอื้ออาทร โดยพบวาส่ือประชาสัมพันธงดสูบ

บุหรี่ในที่สาธารณะเรื่องนี้เปนที่รูจักไมมาก โดยผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 57 ระบุวาเคยเห็นการรณรงคเรื่อง

นี้ผานทางโทรทัศน และเมื่อพิจารณาในกลุมที่ระบุวตนเคยรับขอมูลนี้กลับพบวามีรอยละ 72 (จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด) ที่เขาใจเนื้อหาของสื่อนี้ถูกตอง โดยเขาใจวาการสูบบุหรี่เปนการทําลายสุขภาพผูอ่ืนดังนั้นไมควรสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะ โดยรอยละ 28 ของผูที่เคยรับขอมูลการรณรงคนี้เขาใจวาไมควรสูบบุหรี่เพราะจะเปนตัวอยางที่ไมดีแกเด็ก

และเยาวชน  

 

  



 

รูปที่ 5. 4 การไดรับขอมูลจากการรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ความเขาใจที่มีตอขอมูลดังกลาว และพฤติกรรมการ
ไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  

 
  

 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามวามีความสอดคลองกับการรับขอมูลและความเขาใจในขอมูล

ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพนี้หรือไมก็พบวาทั้งกลุมที่ไดรับขอมูลและไมไดรับขอมูลมีความเขาใจตอขอมูล

รวมถึงพฤติกรรมการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะไมแตกตางกัน โดยพบวา รอยละ 95 ของผูที่ไดรับขอมูลและเขาใจขอมูล

ถูกตอง มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูล กลาวคือไมสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ และมีเพียงรอยละ 5 ของกลุมผูที่รับขอมูล 

และเขาใจขอมูลถูกตอง ยังคงสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ โดยจากการสนทนากลุมกับผูอาศัยในแคมปพบวาสาเหตุหนึ่งที่ทํา

ใหพวกเขายังสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นมาจากการที่ในเขตแคมปไมมีการจัดพ้ืนที่สําหรับสูบบุหรี่ใหกับผูสูบ ซึ่งทําให

บางครั้งผูสูบบางคนก็ยังสูบบุหรี่ในแคมป ในวงสนทนาระหวางเพื่อนฝูงระหวางการดื่มสังสรรค ผูอาศัยในแคมปยัง

กลาววาหากเปนการสูบในที่สาธารณะที่มีคนรูจัก เชน ในแคมปก็จะมีความเกรงใจนอยกวาการไปสูบในที่ที่มีคนแปลก

หนา 

 

จากการสนทนากลุมทําใหเห็นวาการโฆษณานั้นส่ือทั้งขอมูลวาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเปนส่ิงผิดกฎหมาย 

และสารที่ออกมาจากการรณรงคทางโทรทัศนยังส่ือวาการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่สาธารณะนั้นเปนพฤติกรรมที่สังคมรอบขาง

กดดันซึ่งจะทําใหผูสูบรูสึกถูกลงโทษทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับส่ิงที่พบในชีวิตจริง จากการสนทนากับกลุมคนงาน

กอสรางโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ก็ไดเลาประสบการณวานอกจากจะเห็นจากการรณรงคทางโทรทัศนแลว ในชีวิตจริงก็

เกิดเหตุการณเชนนั้นกับตนเองซึ่งทําใหไมกลาสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอีก  

 

 จากการสนทนากลุมทั้งกลุมที่เปนตัวแทนของคนงานกอสรางและกลุมผูอาศัยในแคมปที่ไมใชคนงานกอสราง

ทําใหทราบมุมมองที่มีตอการรณรงคเรื่องไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่นาสนใจ กลาวคือ หลายคนใหความเห็นวาประเด็น

ในการรณรงคดังกลาวนั้นมีความเหมาะสมจึงทําใหผูสูบบุหรี่ปฏิบัติตาม ดังที่คนงานกอสรางคนหนึ่งเลาประสบการณ

ของตนใหฟงวา “(ตนเอง) เคยเดินมาที่ปาย (รถเมล) เหมือนโฆษณาแลวมีเด็กตัวเล็กหรือคนทองแกก็ไมกลาสูบ (บุหรี่)”  

โดยการรณรงคนี้เปนการเสนอแนวคิดใหปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดับที่ผูสูบบุหรี่เห็นวาสามารถนําไปปฏิบัติไดไม

ยาก เพราะเปนเพียงการงดสูบบุหรี่ในบางพื้นที่มิใชการใหเลิกสูบบุหรี่ซึ่งผูสูบหลายคนยังมองวาเปนเรื่องที่ยาก 

ประกอบกับการที่เนื้อหาในการรณรงคดังกลาวยังสงสารไปยังผูไมสูบบุหรี่ถึงเรื่องการปกปองสิทธิของตนเองจึงทําใหผู

สูบบุหรี่ในที่สาธารณะถูกแรงกดดันจากสังคมอีกทางหนึ่ง แสดงใหเห็นวาการรณรงคเรื่องนี้สามารถเลือกประเด็นที่ (1) 
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ผูรับขอมูลขาวสารเชื่อวาตนเองสามารถนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได และ (2) มองเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นมากกวา

ประโยชนที่จะไดรับจากการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  

 

การรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 

 แนวคิดเรื่องงดเหลาเขาพรรษานี้ใชคานิยมเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยเปนแนวคิดหลัก

ในการขับเคล่ือน รวมถึงการรักษาศีล 5 ในชวงเขาพรรษา เมื่อนําประเด็นดังกลาวไปรณรงคก็ทําใหประชาชนใหความ

สนใจมากขึ้น รัฐบาลจึงสนับสนุนใหวันเขาพรรษาเปนวันงดดื่มสุราแหงชาติต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วันงดดื่มสุราแหงชาติ 25 สิงหาคม 2551 

 ดวยสังคมไทยเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามจนยึดถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติในวิถีชีวิตตอเนื่องกันมาตลอด

ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเมื่อถึงชวงเวลาเขาพรรษาตลอด 3 เดือน จะตั้งสัจจะอธิษฐาน ลดละเลิกเหลา รักษาศีล 5 และ

จากการที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) และองคกรภาคีได

รณรงคโครงการงดเหลาเขาพรรษามาตั้งแตป 2546 เปนตนมาพบวามีผูเขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้น 

เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนงดดื่มเหลาในชวงเทศกาลเขาพรรษา อันจะเปนพ้ืนฐานในการที่จะเลิก

ดื่มเหลาตลอดไป คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบใหกําหนด “วันเขาพรรษา” เปน “วันงด

ดื่มสุราแหงชาติ”  

 

 เครือขายที่เคล่ือนไหวเรื่องแอลกอฮอลมีการรณรงคประเด็นนี้ดําเนินการผานสื่อสารสาธารณะ ไดแก โทรทัศน 

วิทยุ อินเตอรเนต และปายโฆษณา เปนหลัก จากการวิเคราะหแบบสอบถามพบวาผูตอบรอยละ 98 เคยไดรับขอมูลนี้ 

หากพิจารณาพฤติกรรมของกลุมผูที่ไดรับขอมูลพบวาผูที่ไดรับขอมูลแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (งดเหลา

ในชวงเขาพรรษาที่ผานมา) คิดเปนรอยละ 41  
 
รูปที่ 5. 5 การไดรับขอมูลจากการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา และพฤติกรรมการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง

เขาพรรษา 

การไดรับขอมูลจากการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาและพฤติกรรม 

พฤติกรรม ไดรับขอมูล (คน) ไมเคยรับ (คน) รวม 

งดเหลาชวงเขาพรรษา (คน) 41% (93) 1% (3) 42% (96) 

ไมงดเหลาชวงเขาพรรษา (คน) 57% (128) 1% (2) 58% (130) 

รวม  98% (221) 2% (5) 100% (226) 

 

 จากการสนทนากลุมพบวาการงดเหลาในชวงเขาพรรษานั้น นอกจากเปนการทําตามหลักศาสนาแลว ยังมี

เหตุผลอื่นที่ทําใหคนกลุมนี้เลือกที่จะงดเหลาในชวงนี้ เพราะบอกวาเปนการทําตามกระแส เนื่องจากเห็นวามีการ

รณรงคผานสื่อมากมาย และบางครั้งก็เปนการแขงขันระหวางเพื่อนฝูง 

 



 

 “มันเหมือนสังคมไมใชตัวเราเอง (ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการดื่มเหลาและสูบบุหรี่)อยางถาผมไมอยูบาน

อยางนี้ไปทํานาทําไร (ก็) กินไมได (เพราะไมมีเวลาและงานหนัก แตหากเปนที่แคมป) เราคิดวาเราจะไมกิน (เพ่ือน) มัน

ก็มาเคาะประตูหองเรา (จึง) เลิกไมได แตถาจะใหงด (เหลา) ในชวงเขาพรรษาอยางนี้พอทําได เหมือนกับบุหรี่นั้นแหละ

จะใหเลิกสูบก็คงเลิกยาก แตถาในชุมชนอยางนี้ไมสูบก็ได” คําบอกเลานี้ไดมาจากการสนทนากลุมกับคนงานกอสรางที่

สะทอนมุมมองของเขาที่มีตอการรณรงคทั้งสองเรื่องซึ่งแสดงใหเห็นอีกมุมมองวาปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมนั้นก็

สงผลตอพฤติกรรมของคนกลุมนี้คอนขางมาก นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นวาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นสามารถมีได

หลายระดับ ต้ังแตการรณรงคที่เสนอใหเปล่ียนแบบทั้งหมด เชน การเลิกสูบบุหรี่ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะ

สวน เชน การไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่งแบบหลังจะเปนที่ยอมรับและเกิดการนําไปปรับเปล่ียนไดงายกวา 

 

ความคิดเห็นของคนงานกอสรางตอเร่ืองงดเหลาเขาพรรษา 

จากการดูโฆษณา “งดเหลาเขาพรรษา” กลุมคนงานกอสรางเห็นวามีผลตอการงดเหลาเพราะเปนกระแส และ

เห็นวา ถาจะรณรงคอะไรตองทําใหเปนกระแสเหมือนงดเหลาเขาพรรษา (เปนโฆษณาที่ออกส่ือเยอะ) เพราะคนชอบ

ตามกระแส ตัวอยางที่พบคือเห็นเพ่ือนและคนอื่นๆ งดเหลาชวงเขาพรรษา แลวอยากงดบาง ซึ่งบางคนไมรูวางดเพื่อ

อะไรแตเคยไดยินโฆษณาและเห็นคนอื่นทํา โดยเฉพาะกลุมเพ่ือนที่มีการแขงขันกันวาใครจะงดเหลาไดตลอดพรรษา 

 

สรุปขอคนพบ 

  สวนใหญกลุมตัวอยางเคยไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพทั้ง 6 เรื่องที่เลือกมาศึกษา 

 ยกเวนเรื่องสูบบุหรี่ในที่สาธารณะซึ่งมีผูรับขอมูลเพียงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากการรณรงคเรื่องนี้ผลิตออกมาหลาย

 เรื่องในชุดเดียวกัน และออกมาในหลายชวงเวลา ซึ่งบางครั้งอาจตรงกับชวงที่คนงานกอสรางโยกยายไซทงาน 

 มีคนเคยไดรับขอมูลขาวสารเรื่องหามจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ปมากที่สุด  

 ปายประกาศจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. พบวาผูตอบ

 แบบสอบถามที่รับขอมูลดังกลาวยังคงมีพฤติกรรมการซื้อนอกเวลาอยูมาก 

 

การวิเคราะหมาตรการและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

  

 การวิเคราะหแบงเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหมาตรการที่พบในชุมชน และอุปสรรคในการนําขอมูล

ขาวสารที่ไดไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะหมาตรการอิงตามกรอบสวนผสมทางการตลาด รวมถึงพิจารณา

ปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอมาตรการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สวนการวิเคราะหอุปสรรคในการนําขอมูลขาวสารที่ไดไป

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นจะพิจารณา 3 ระดับ ไดแก การวิเคราะหอุปสรรคในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสราง  

 

การวิเคราะหมาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เลือกมาศึกษา  

หากพิจารณามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่มุงเสนอแนวคิด หรือขอมูลขาวสารเพื่อใหผูรับนําไปเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพ พบวามีทั้งมาตรการทางกฎหมายและการรณรงคเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ โดยมาตรการสรางเสริม
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สุขภาพที่นํามาศึกษานี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก มาตรการ

กําหนดเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ การรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และ

การรณรงคงดเหลาเขาพรรษา ทั้งนี้ 3 เรื่องแรกเปนการใชขอมูลจากมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหรี่และ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีบทลงโทษกับผูฝาฝน ในขณะที่การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาเปนแนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจาก

หลักศาสนา เนื่องจากชวงเทศกาลเขาพรรษาเปนชวงเทศกาลที่ชาวพุทธจํานวนมากถือเปนชวงเวลาสําคัญในการ

ปฎิบัติธรรม หลายคนจึงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงนี้ 

 

ทีมวิจัยพบวาการกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องที่มีขอจํากัดมากที่สุด เนื่องจากแมวาจะ

ทราบเหตุผลวาการกําหนดเวลาจะมีประโยชนในการลดปริมาณการดื่ม แตในมุมมองของผูบริโภคแลว หากตองการดื่ม

ก็สามารถหาซื้อไดตามรานขายของชําซึ่งขายใหตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งรานคาในแคมปกอสรางซึ่งไมพบวาถูก

ตรวจจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นยังไมมีการส่ือสารกับกลุมเปาหมายถึงเหตุผลเบ้ืองหลังของการเลือกเวลา

ดังกลาวเปนเวลาใหจําหนาย ซึ่งตรงขามกับอีก 3 เรื่องที่มีเหตุผลชัดเจนและงายตอความเขาใจ เชน เรื่องการกําหนด

อายุผูซื้อบุหรี่ดวยเหตุผลเพราะไมตองการใหเยาวชนสูบบุหรี่ การงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพราะไมตองการใหผูที่ไม

สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบจากควันบุหรี่ และการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาซึ่งดําเนินการโดยสสส. รวมกับองคกรศาสนา

ตางๆ เพราะเห็นความสําคัญของการลดผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และความสําคัญของเทศกาล

เขาพรรษา โดยอาศัยหลักศาสนาเปนแนวคิดในการขับเคล่ือน ซึ่งทําใหคนสวนใหญเขาใจที่มาที่ไปไดงาย และมีการ

ดําเนินงานมาเปนเวลานาน 

 

เรื่องตนทุนสามารถแบงไดเปน 2 สวนไดแก ตนทุนในการเขาถึงขอมูล และตนทุนในการนําขอมูลนั้นมา

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การประกาศเรื่องกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ และกําหนดเวลาในการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลนั้น หากพิจารณาโดยหลักการเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูขาย อยางไรก็ตามตองพิจารณาตนทุนในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งฝงผูขายและผูซื้อเนื่องจากมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตามหลักอุปสงคและอุปทาน การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในฝงผูขายนั้นคอนขางยากเนื่องจากผูขายมักมองประโยชนที่จะไดรับจากการขาย สวนผลเสีย

อ่ืนๆ ที่อาจไดรับ เชน การเสียคาปรับ หรือตนทุนที่สังคมแบกรับนั้นคอนขางเปนเรื่องไกลตัว และยังมองไมเห็นภาพที่

จับตองไดถึงตนทุนและผลเสีย ซึ่งเปนขอจํากัดสําคัญหากตองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูขาย โดยเฉพาะรานคา

รายยอยที่แทบไมเคยถูกตรวจจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเลย สําหรับพฤติกรรมในฝงผูซื้อนั้นก็เชนกัน กลาวคือ ที่ผานมา

ผูซื้อก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑที่ตนตองการไดเสมอเพราะมีรานคาที่เปนทางเลือกที่พรอมจะขายใหเสมอ ดังนั้นตนทุน

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสองเรื่องนี้จึงคอนขางสูง ซึ่งตรงขามกับเรื่องการรณรงคไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และ

การงดเหลาเขาพรรษา โดยเรื่องการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นผูสูบยอมรับวาในชีวิตจริงก็ไดเผชิญกับแรงกดดันของ

สังคมซึ่งทําใหคนกลุมนี้เล็งเห็นประโยชนของการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ชัดเจน นอกจากนั้นส่ิงที่เหมือนกันกับเรื่อง

งดเหลาเขาพรรษาก็คือ แนวคิดทั้งสองเปนการเสนอใหเปล่ียนพฤติกรรมในระดับที่รับได คือไมใชเปนการเลิกสูบบุหรี่

หรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปอยางถาวร จึงไมยากและมีความเปนไปไดที่จะปฏิบัติตาม 

 



 

สําหรับสถานที่ที่มีการใหขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพนั้น พบวากลุมคนงานกอสรางมีขอจํากัดที่สําคัญคือ 

ขอมูลหลายเรื่องไปอยูในสถานที่ที่คนกลุมนี้เขาไมถึง เชน การติดปายประกาศตามรานสะดวกซื้อ ซึ่งคนงานกอสราง

แทบจะไมไปใชบริการเนื่องจากอยูไกลจากแคมป และไมสามารถซื้อสินคาแบบเชื่อไดเหมือนรานขายของชําภายใน

แคมป ทําใหคนกลุมนี้ไมไดรับขอมูลบางอยางที่ส่ือผานชองทางดังกลาว นอกจากนี้การสื่อขอมูลผานชองทางการ

ส่ือสารสาธารณะนั้น ในบางครั้งคนกลุมนี้ก็มีอุปสรรคในการเขาถึงเน่ืองจากตองมีการโยกยายไซทงาน ซึ่งเปนอุปสรรค

ในการรับขอมูลผานสื่อ เชน โทรทัศน ซึ่งหากการสื่อสารผานโทรทัศนั้นมิไดทําติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหคนกลุม

นี้ไมไดรับขอมูลบางเรื่อง ยกตัวอยง กรณีคนงานกอสรางสวนหนึ่งท่ีตองยายไปทํางานที่ไซทเกาะสมุยซึ่งสถานที่

ดังกลาวไมสามารถรับสัญญาณโทรทัศนได และคนงานเองก็พิจารณาวาตนมาอยูเพียงชั่วคราวจึงไมตองการลงทุนซื้อ

เครื่องรับสัญญาณเอง จึงทําใหไมไดรับขอมูลขาวสารไปชวงหน่ึง 

 

การสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยแสดงใหกลุมเปาหมายเห็นประโยชนที่จะไดรับหากมี

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้แรงจูงใจอาจเปนในเชิงบวก เชน ประโยชนที่จะไดรับจากการงดเหลาชวงเขาพรรษา

เปนการไดบุญ เปนตน หรือเปนแรงจูงใจใหหลีกเล่ียงผลเชิงลบ เชน การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นเปนส่ิงที่สังคมไม

ยอมรับ ซึ่งหากไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมก็จะถูกแรงกดดันจากสังคมและลงโทษทางกฎหมาย ดังนั้นจึงมีแรงจูงใหให

หลีกเล่ียงผลเสียดังกลาว เปนตน การกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ก็เปนอีกมาตรการที่มีแรงจูงใจของผูขายในการหลีกเล่ียง

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเจาหนาที่ดําเนินคดีเนื่องจากเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้นพบวาการสราง

แรงจูงใจของขอมูลเรื่องการไมจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ปซึ่งมีที่มาจากกฎหมายที่บังคับรานคา แรงจูงใจท่ีทํา

ใหปฏิบัติตามคือ หากไมทําตามก็จะถูกลงโทษทางกฎหมาย แตในความเปนจริงไมพบวามีการลงโทษใหเห็น 

นอกจากนั้นยังไมพบกลยุทธอ่ืนๆ ที่สรางแรงจูงใจไมใหผูคาจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป การรณรงคเรื่องงด

เหลาเขาพรรษานี้ใชหลักศาสนา ซึ่งประโยชนที่ไดคือความสุขใจที่ไดดําเนินตามหลักศาสนา เปนแรงจูงใจใหคนหันมา

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และเปนการเปลี่ยนเฉพาะระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถทําไดงายและมองเห็นเปาหมายที่ชัดเจน

มากกวาการเลิกดื่มไปเลย 

 

นอกจากสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 แลว ส่ิงที่ตองพิจารณาประกอบก็คือ ปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลทั้งเชิงบวก

และลบตอการนําเสนอขอมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพใหกับกลุมเปาหมาย ซึ่งปจจัยเหลานี้ 

ไดแก ปจจัยในระดับบุคคล ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเชิงโครงสราง โดยปจจัยในระดับบุคคลนั้นเปน

ปจจัยหรือทัศนคติสวนบุคคลที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน แรงจูงใจสวนบุคคลที่สงผลในเชิงบวกตอการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เชน หากตนมีลูกเล็ก ๆ ก็จะพยายามไมสูบในที่ที่เด็กหรือผูหญิงอยู จะพยายามเล่ียงไปสูบที่

อ่ืนๆ เปนตน หรือหากเปนปจจัยในเชิงลบ เชน การที่คนงานกอสรางสวนหนึ่งเชื่อวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเปนยาจึง

เชื่อวาหากดื่มในปริมาณหนึ่งจะดีตอสุขภาพ เปนตน 

 

พบวาการงดเหลาเขาพรรษาเปนเหมือนกระแสที่หลายคนตั้งตารอคอยอยากปฏิบัติ ทั้งนี้หลายคนที่ตองการ

เลิกดื่มหรือกําลังพยายามเลิกดื่มบอกวาการรณรงคนี้สามารถใชเปนขออางในการบอกเพื่อนที่จะมาชวนดื่มแอลกอฮอล

ไดวาตนเองกําลังงดเหลาในชวงเขาพรรษา นอกจากนั้นคนรอบขางที่ตองการใหคนใกลชิดของตนเลิกดื่มก็สามารถใช
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เปนจุดเริ่มตนในการตอรองใหผูใกลชิดเริ่มที่จะเลิกดื่มไดเปนอยางดี ในทางกลับกันก็พบวาบางกลุมทําเพราะเปนการ

ทาแขงกันระหวางเพื่อนฝูง ซึ่งถาหากคนในกลุมเกินครึ่งไมสามารถอดทนไดถึงส้ินเทศกาล คนที่เหลือก็มีแนวโนมที่จะ

กลับมาดื่มเชนกัน 

 

ปจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรมก็มีความสําคัญเชนกัน โดยในการศึกษานี้พบวานอกจากเงื่อนไขของการสูบ

บุหรี่จะถูกแสดงใหเห็นผานส่ือแลว ในชีวิตจริง (ซึ่งอาจเปนผลจากการรับส่ือมาเปนระยะเวลาหนึ่ง) ผูสูบก็ผาน

ประสบการณที่ตองพบแรงกดดันจากสังคม จึงมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในทางตรงกัน

ขามพบวาภายในชุมชนยังไมมีการจัดพ้ืนที่สําหรับผูสูบบุหรี่ จึงทําใหบางครั้งผูสูบจึงตองแอบไปสูบตามที่ตางๆ เชน ใน

บานหรือหองน้ําสาธารณะ ซึ่งก็ยังคงสงผลกระทบตอบุคคลรอบขางอยู ย่ิงไปกวานั้นหากอยูในชุมชนที่มีความสัมพันธ

กันในระดับหนึ่งก็ทําใหระดับความเกรงใจลดลง ไมเหมือนการสูบตอหนาคนแปลกหนาที่ไมเคยรูจักกันมากอนเลยซึ่งจะ

มีความเกรงใจมากกวา 

 

ปจจัยเชิงโครงสรางที่พบวาสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุมคนงานกอสรางและผูที่อาศัยในแคมป

กอสราง คือ ลักษณะชุมชนที่คนงานกอสรางอยูอาศัย ซึ่งสงผลที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เนื่องจาก

แคมปกอสรางมิไดมีการจัดพ้ืนที่สําหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะไวให ทําใหผูสูบซึ่งมีเปนจํานวนมากในแคมปตองสูบใน

หองพักของตนซึ่งไมมีที่ระบายอากาศ หรือหากไปสูบที่สโมสรรานคาก็แนนอนวาสงผลกระทบตอผูไมสูบบุหรี่ที่อาศัยใน

แคมป หรือเรื่องการตั้งรานคาภายในแคมปที่เสนอการขายบุหรี่และแอลกอฮอลที่จูงใจผูซื้อดวยการขายแบบเชื่อและ

แบงขาย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพหลายมาตรการซึ่งมีขอความ

มาจากกฎหมาย 

 



 

ตารางที่ 5. 4 การวิเคราะหสวนผสมทางการตลาดของขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพทั้ง 4 เรื่อง 

ขอมูลการสราง
เสริมสุขภาพ 

สินคา (Product) ตนทุน  

(Price) 

สถานที่  

(Place) 

การสรางแรงจูงใจ (Promotion) อิทธิพลอื่นๆ ทั้งบวกและลบ 

1. ไมจําหนายบุหรี่
แกผูมีอายุต่ํากวา 
18 ป  

กฎหมายหามจําหนายบุหรี่
แกผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 
ขอความมีความชัดเจน 

ตนทุนของผูขายที่เกิดจากการไม
จําหนายบุหรี่ใหผูมีอายุต่ําวา 18 ป 
(ขาดกําไร) 

ปายประกาศในแหลงขาย 
ซึ่งสวนใหญติดที่ราน
สะดวกซื้อซึ่งคนงาน
กอสรางไมนิยมไป 

ไมพบวามีการสรางแรงจูงใจตอ
ทั้งผูจําหนายบุหรี่  (โดยเฉพาะ
รานชําในแคมป) และผูที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป ใหปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด 

1. ผูคามีแรงจูงใจในการขายใหกับเด็กอายุต่ํา
กวา 18 ป เพราะเปนการแขงขันระหวาง
รานคาที่เสรี  
2. ไมมีการควบคุมจากเจาหนาที่ 
3. ไมมีแรงกดดันจากสังคม  

2. จําหนาย
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใน
เวลา 11.00-14.00 
น. และ 17.00-
24.00 น. 

กฎหมายกําหนดเวลาในการ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ขอความที่ใชในการสื่อสารไม
ครบ ขาดบทลงโทษ และไมมี
เหตุผลวาเพราะอะไรจึงหาม
ในเวลานี้  

ตนทุนของผูขายที่ตองงดจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางชวงเวลา 
(ขาดกําไร) 

ปายประกาศในแหลงขาย 
ซึ่งสวนใหญติดที่ราน
สะดวกซื้อซึ่งคนงาน
กอสรางไมนิยมไป  

ไมพบวามีการสรางแรงจูงใจตอ
ทั้งผูจําหนาย (โดยเฉพาะรานชํา
ในแคมป) ใหปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

1. ไมมีการควบคุมจากเจาหนาที่  
2. ผูซื้อสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลได
ทุกเวลา 
3. ผูขายยังมีการสรางแรงจูงใจผานกลยุทธใน
การขายหลายรปูแบบ  

3. สถานที่
สาธารณะปลอด
บุหรี่ 

เปนมาตรการที่เปนทั้ง
กฎหมายและมีการรณรงค 
ซึ่งในการสื่อสารนั้นสื่อกับทั้ง
ผูสูบ และผูไมสูบผานสื่อ
สาธารณะทั้งทางโทรทัศน 
และวิทยุ  

ตนทุนในการเขาถึงขอมูลต่ํา (สื่อ
สาธารณะ) ตนทุนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมขึ้นอยูกับ
บุคคล แตคาดวาไมสูง เพราะเปน
เพียงการเปลี่ยนสถานที่ในการสูบ
บุหรี่ มิใชการเลิกบุหรี่ 

สื่อสาธารณะ ทั้งโทรทัศน 
วิทยุมุงเนนคนทั่วไปใน
สังคม 

มีแรงจูงใจโดยชี้ใหเห็นผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น คือแรงกดดันจากสังคมที่
มีตอผูสูบบุหรี่ 

1. แรงกดดันจากสังคม  
2. ภายในชุมชนยังไมมีการจัดพื้นที่สําหรับผู
สูบบุหรี่  
3. ในชุมชนที่มีความสัมพันธกันทําใหสูบไดไม
เกรงใจ 

4. การรณรงคงด
เหลา เขาพรรษา 

แนวคิดเรื่องงดเหลา
เขาพรรษาเปนสิ่งที่เขาใจงาย 
และมีรูปแบบการนําเสนอ
ตรงไปตรงมา 

ขอมูลนี้สื่อสารผานสื่อสาธารณะ และ
เขาถึงระดับชุมชน ตนทุนในการ
เขาถึงขอมูลต่ํา ตนทุนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมขึ้นอยูกับ
บุคคล 

สื่อสาธารณะ ทั้งโทรทัศน 
วิทยุมุงเนนคนทั่วไปใน
สังคมที่นับถือศาสนาพุทธ 

การรณรงคเรื่องนี้ใชหลักศาสนา 
เปนแรงจูงใจใหคนหันมา
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม และเปน
การเปลี่ยนเฉพาะระยะเวลาหนึ่ง  

1. งดเหลาเขาพรรษาเปนกระแสสังคม 
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อุปสรรคของการนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

อุปสรรคที่สงผลตอการนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นสามารถพิจารณาได 3 ระดับ 

ไดแก ระดับบุคคล ชุมชน และโครงสราง โดยในระดับบุคคลนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของหลัก 3 ปจจัย ไดแก โอกาส 

ความสามารถ และแรงจูงใจ ของกลุมเปาหมายในการรับขอมูลขาวสาร โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่แตกตางของ

ประชากรกลุมที่ศึกษา เชน สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม หากพิจารณาเรื่องโอกาสในการเขาถึงมาตรการ

ของกลุมคนงานกอสรางแลวพบวา หากขอมูลที่ตองการเผยแพรนั้นดําเนินการผานชองทางสื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน

และดําเนินการสื่อสารมาเปนระยะเวลานาน คนกลุมนี้จะมีโอกาสรับขอมูลนั้นๆ ไดมาก แตหากเปนการติดประกาศใน

บางพื้นที่ เชน ตามรานสะดวกซื้ออยางเดียว เชนกรณีของการกําหนดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น คนกลุม

นี้จะรับขอมูลนอยกวา ยกเวนมีการติดประกาศในรานขายของชําในแคมป เชนกรณีการติดปายกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ 

ทั้งนี้เพราะคนงานกอสรางมักจะจับจายสินคาที่รานขายของชําในแคมปมากกวา 

 

ความสามารถในการตระหนักถึงปญหาและแกไขปญหาโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นอาจวิเคราะหได

สองสวน สวนแรกคือการตระหนักถึงพฤติกรรมปจจุบันของตนเองวาเปนพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดผลสียตอสุขภาพ

ของตนเองนั้น พบวาผูอาศัยในแคมปกอสรางทั้งกลุมที่เปนคนงานกอสรางและกลุมอาชีพอื่นยังไมตระหนักวาการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่นั้นเปนปญหาของตนเองและชุมชน (ยกเวนกรณีบุหรี่ที่กลุมคนที่ไมสูบ

มองวาเปนปญหาบาง แตก็ยังรับได) ผูอาศัยในแคมปคนงานกอสรางมองวาปญหาเฉพาะหนาที่สําคัญสําหรับพวกตนที่

ควรตองแกไขอยางเรงดวนนาจะเปนเรื่องสภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยูที่ยังไมถูกสุขลักษณะ และแมหลายคนจะ

ตระหนักรวมกันวาเปนปญหาก็ยังไมมีใครตองการลงมือแกเนื่องจากมองวาสถานที่นี้เปนเพียงที่อาศัยชั่วคราวมิใชถาวร 

สวนตอมาคือความสามารถในการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับไปปรับใชโดยความสามารถของ

ตนเองเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั้นพบวา หากเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบบางเวลา หรือเปนการ

เปล่ียนแปลงเล็กนอยซึ่งคนกลุมนี้มองเห็นเปาหมายและเชื่อวาตนเองสามารถทําไดก็มีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม เชน เรื่องการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หรอืการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเขาพรรษา เปนตน  

 

การประชาสัมพันธมาตรการที่เห็นชัดเจนวาสงผลในเรื่องแรงจูงใจก็คือเรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ที่

สามารถสรางแรงจูงใจผานการกดดันของคนในสังคมใหผูสูบบุหรี่เห็นขอเสียหากตนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และในขณะ

เดียวกับก็ทําใหคนที่ไมสูบบุหร่ีตระหนัก และรูสิทธิของตนเอง จากการสนทนากลุมกับผูอาศัยในแคมปคนงานกอสราง

พบคนงานกลุมที่สูบบุหรี่ที่ใหขอมูลวา นอกจากรับทราบขอมูลเรื่องนี้ทางโทรทัศนแลวตนเองยังไดพบแรงกดดันจาก

สังคมจริงๆ ซึ่งเปล่ียนไปจากสมัยกอนมาก ปจจุบันไมกลาไปสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอีกแลว 

 

การรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ และความเขาใจที่มีตอมาตรการทั้ง 4 เรื่องนี้มิได

สงผลอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธกับขอมูลการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับของกลุมประชากรที่ศึกษา 

ทั้งนี้อาจามาจากหลายสาเหตุ เชน โดยลักษณะของการตลาดเพื่อสังคมนั้นเปนเพียงการขายสินคาซึ่งในที่นี้คือแนวคิด

ที่สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มิไดเปนการบังคับใหประชาชนเปลี่ยนแปลงทันที แตเปนการคอยๆเปล่ียนแปลง

คานิยม รวมถึงคุณคาในสังคม ซึ่งความพยายามในการใหขอมูลเพ่ือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจําเปนตองใชเวลา ทั้งนี้



 

ในแตละกลุมประชากรก็ยังพบอุปสรรคมากมายที่มีตอการดําเนินการสื่อสารขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพ โดย

อุปสรรคมีต้ังแตระดับบุคคลไปจนถึงโครงสรางดังแสดงในตารางที่ 5.5 

 
ตารางที่ 5. 5 อุปสรรคของการไดรับขอมูล ความเขาใจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับตางๆ 

พฤติกรรม/ปจจัยเสี่ยง อุปสรรคของการไดรับขอมูล ความเขาใจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับตางๆ 

ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับโครงสราง 

1. การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

- มองวาเปนพฤติกรรมปกติ 
เพื่อการเขาสังคม และการ
พักผอน (เปนประโยชน) 

- ยังมองไมเห็นโทษที่ชัดเจน 
และไมคิดวาจะเกิดกับตนเอง 
และไมเกิดทันที 

- ไมคิดวาเปนปญหาที่ควร
ไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
เปนเร่ืองของแตละบุคคล 

- มีรานคาในชุมชนที่เขาถึง
งาย 

- ไมมีการควบคุมจาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2. การสูบบุหร่ี - ทราบวามีโทษ แตเลิกไดยาก 
- ปจจุบันถูกกดดันจากสังคม
รอบขางทําใหรูสึกวาการสูบ
บุหร่ีเปนเร่ืองไมดี แตยังติด
ประเด็นเลิกไดยาก  

- ไมคิดวาเปนปญหาที่ควร
ไดรับการแกไขอยางเรงดวน  
จะเปนปญหาก็ตอเม่ือมีคน
มาสูบบุหร่ีใกลๆ 

- มีการกดดันจากสังคมตอผู
สูบบาง (เพราะไดรับ
ผลกระทบโดยตรง) 

- มีรานคาในชุมชนที่เขาถึง
งาย 

- ไมมีการควบคุมจาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 

 

อุปสรรคที่สงผลตอมาตรการสรางเสริมสุขภาพในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมีความซับซอน โดยพบวาใน

ระดับบุคคลและชุมชนนั้นไมมีการตระหนักถึงปญหาของพฤติกรรมเสี่ยงชนิดนี้ แมวาในสายตาของนักวิชาการและ

ผูบริหารระดับประเทศจะมองวาเปนปญหาที่มีขนาดใหญและเปนตนทุนที่สังคมตองแบกรับเปนจํานวนมาก แตในระดับ

บุคคลพบวา ประชาชนมองวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นยังสรางประโยชนในระดับบุคคล เชน เชื่อวาเปนยา หรือเรื่อง

ของความสนุกสนาน การเขาสังคม เปนตน นอกจากนั้นคนกลุมนี้ยังไมมีขอมูลปญหาในระดับสังคม สวนในระดับชุมชน

มองการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมปกติและเคยชินกับการเห็นเพ่ือนบานใกลเคียงตั้งวงเหลากันเปน

ประจํา นอกจากนั้นอุปสรรคในระดับโครงสรางที่มีความสําคัญมากก็คือการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย เมื่อไมมีการ

ควบคุมและบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การรณรงคที่แมจะใชเนื้อหากฎหมายเปนขอความในการสื่อสารก็มิได

สงผลตอพฤติกรรมเนื่องจากในความเปนจริงก็ยังสามารถกระทําไดอยางงายดาย 

 

เมื่อพิจารณาการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ทั้งผานการรณรงคและปายประกาศพบวามีอุปสรรคนอย

กวาเรื่องของแอลกอฮอล โดยในระดับบุคคลนั้นพบวาผูสูบบุหรี่ตระหนักถึงปญหาสุขภาพที่อาจตามมามากกวาเรื่อง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตการเลิกสูบบุหรี่นั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก ปจจุบันสังคมรอบขางและชุมชนเริ่มตระหนักถึง

ปญหาซึ่งในระดับเล็กที่สุดคือเปนการสรางความรําคาญ (ควันบุหรี่) ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดใหกับคนรอบขาง ทําใหเกิด

กระแสการตอตานจากคนรอบขางที่มีตอผูสูบบุหรี่มากกวาการดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตามในระดับโครงสรางนั้นก็ยัง

พบอุปสรรคที่คลายคลึงกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือไมมีการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งสงผลตอ

ประสิทธิผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพเชนเดียวกัน 
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การรณรงคไมสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ: โดนกดดันจากสังคมจริง ไมเพียงแตในโทรทัศน 

จากการสนทนากลุมพบวาหลายคนชอบเนื้อหาการรณรงคที่ใหเห็นผลกระทบกับคนรอบขาง  เด็ก  สตรีมี

ครรภเพราะทําใหไมกลาสูบในที่สาธารณะ นอกจากนั้นทําใหรูสึกวาถาไปสูบในที่สาธารณะ เชน ปายรถเมล คนรอบขาง

จะรังเกียจ ทั้งนี้ผูสูบกลุมหนึ่งไดเลาประสบการณใหฟงวาเหตุการณที่ถูกคนรอบขางรังเกียจที่ตนสูบบุหรี่นั้นเกิดขึ้นจริง 

ไมเพียงแตเห็นในโทรทัศนเทานั้น จึงเปนสาเหตุที่ทําใหไมสูบในที่สาธารณะอีก เพราะกลัวเสียภาพลักษณ และไมอยาก

สรางผลกระทบใหกับคนอื่นโดยเฉพะเด็กเล็กๆ 

 

การแกปญหาในระดับบุคคลหรือในการเริ่มตนนั้นตองเร่ิมจากทําใหคนเห็นวาพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ไมใชเรื่อง

ปกติ แตเปนเรื่องใกลตัว และยังเปนปญหาขนาดใหญที่ตองตระหนัก การสื่อสารที่จะสามารถเขาถึงคนในชุมชนไดดีนั้น

ควรมีชองทางที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับชุมชนหรือกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร หากเปนการสื่อสารผาน

ส่ือสาธารณะ โทรทัศนเปนชองทางที่กลุมคนงานกอสรางและผูที่อาศัยในแคมปคนงานกอสรางอื่นๆ เขาถึงไดมากที่สุด 

จากการสนทนากลุมพบวาการสื่อสารในระดับชุมชนก็เปนชองทางที่นาสนใจ ไมวาจะเปนการใหขอมูลแบบปากตอปาก 

การใหขอมูลผานหอกระจายเสียงในชุมชน เปนตน ทั้งนี้ในการพัฒนามาตรการรวมถึงวิธีการและชองทางในการให

ขอมูลขาวสารนั้นจึงจําเปนตองมีความเฉพาะเจาะจงกับกลุมเปาหมาย และอาศัยการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายใน

การพัฒนามาตรการที่เหมาะสมซึ่งจะทําใหมาตรการนั้นๆ มีแนวโนมที่จะบรรลุวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพ 

 

 

  



 

บทที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
 

 บทนี้เปนการวิเคราะหผลการศึกษาที่ไดรายงานในบทที่ 2-5 เพ่ือใหขอเสนอแนะในการผนวกแนวคิด

การตลาดเพื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่สนใจ นอกจากนั้นยังใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

มาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมอื่นๆ ในอนาคต ต้ังแตการวางแผน ออกแบบ และประเมินผล สวน

สุดทายของบทนี้อภิปรายถึงขอจํากัดของการศึกษาและขอเสนอแนะเพื่อประโยชนสําหรับการศึกษาวิจัยอื่นในอนาคต 

 

มาตรการสรางเสริมสุขภาพและหลักการตลาดเพื่อสังคม: ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

 ตามที่ไดกลาวไปในตอนตนวาการศึกษานี้มิไดมุงประเมินมาตรการสรางเสริมสุขภาพ แตเปนการศึกษา

สถานการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับปจจัยเส่ียงทางสุขภาพและมาตรการที่มีอยูในชุมชนทั้งสองแหง เพ่ือการประยุกตใช

หลักการตลาดเพื่อสังคมในมาตรการสรางเสริมสุขภาพในอนาคต การศึกษาจึงเริ่มตนที่กลุมประชากรที่สนใจ มิได

เริ่มตนจากตัวมาตรการวามีที่มาที่ไปอยางไร รวมท้ังเหตุผลและแรงจูงใจของผูสรางมาตรการ วัตถุประสงคและทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับมาตรการ วิธีการ และผลลัพธของมาตรการ ซึ่งหากจะประเมินประสิทธิผลของมาตรการควรศึกษาประเด็น

เหลานี้อยางละเอียดครบถวน  

 

 มาตรการสรางเสริมสุขภาพทั้ง 6 เรื่องที่เดนชัดในการศึกษานี้ ไดแก การรณรงคงานบุญปลอดเหลา งด

เหลาเขาพรรษา การไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และกินรอน ชอนกลาง ลางมือ อาหารสะอาดรสชาติอรอย มาตรการทาง

กฎหมายเรื่องกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ ซึ่งพบวามีลักษณะที่เหมือนและ

แตกตางกันพอจะอธิบายไดโดยสังเขปดังนี้  

(1) มาตรการทั้งหมดมีวัตถุประสงคในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทางดานสุขภาพ ทั้งเรื่องเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล บุหรี่ และสุขอนามัยดานการบริโภคอาหาร  

(2) บางมาตรการมีลักษณะของการรณรงคเชิญชวน เชน การรณรงงานบุญปลอดเหลา งดเหลาเขาพรรษา และกินรอน

ชอนกลางลางมือ บางมาตรการเปนขอกําหนดทางกฎหมาย เชน การกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล การ

กําหนดอายุผูซื้อบุหรี่ ขณะที่บางมาตรการมีลักษณะทั้งสองประการคือมีทั้งการรณรงคและเปนขอกําหนดทางกฎหมาย 

เชน การไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เปนที่นาสังเกตวามาตรการอาหารสะอาดรสชาติอรอยนั้น มีลักษณะแตกตางจาก

มาตรการอื่นๆ ที่กลาวมาคือมิไดมุงหวังใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไดแก การบริโภคอาหารที่ไมสะอาด 

อยางตรงไปตรงมากับประชาชน แตเปนการรับรองรานอาหารที่ผานเกณฑคุณภาพโดยมุงหวังวาประชาชนจะเลือก

บริโภคอาหารจากรานเหลานั้นซึ่งจะสงผลใหเกิดการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามมา  

(3) วิธีการหรือชองทางในการกําหนดใชมาตรการมีความแตกตางกัน บางมาตรการดําเนินการผานส่ือสาธารณะขณะที่

บางมาตรการเปนเพียงปายประกาศตามรานคา นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารผานการจัดกิจกรรมในชุมชน หรือ

สถานศึกษา เชน การรวมกับเจาอาวาสวัดในบริเวณชุมชนเพื่อดําเนินการเรื่องวัดปลอดเหลาควบคูไปกับงานบุญปลอด

เหลา หรือการเรียนการสอนในโรงเรียนเรื่องกินรอนชอนกลางลางมือ เปนตน  
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ดวยลักษณะดังกลาวผูวิจัยไดสังเคราะหบทเรียนจากขอคนพบและใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามาตรการสรางเสริม

สุขภาพโดยแบงตามประเภทของพฤติกรรมเสี่ยงไดดังนี้ 

 

มาตรการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 มาตรการกลุมที่เปนการรณรงค ไดแก การรณรงคงานบุญปลอดเหลา และงดเหลาเขาพรรษา สวน

มาตรการที่เปนขอบังคับทางกฎหมาย ไดแก การกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมาตรการทั้ง 2 กลุมมี

เปาหมายสุดทายคือการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตมีกลยุทธในการโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่แตกตางกัน กลาวคือ การรณรงคเปนการชักชวนใหประชาชนงดเวนการดื่มดวยตรรกะอยางตรงไปตรงมา 

ซึ่งพบวาเกิดความเขาใจและพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องงานบุญปลอด

เหลาที่ไดรับความรวมมือจากทั้งชุมชนและวัดซึ่งเปนสถานที่จัดงานบุญของชุมชน ทําใหปจจุบันไมมีการเลี้ยงหรือดื่ม

เหลาในบริเวณวัดอีกเลย  

 

 ขณะที่การกําหนดเวลาซื้อนั้นเพ่ือมุงหวังใหผูบริโภคมีขอจํากัดในการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งอาจ

สงผลใหไมสามารถดื่มแอลกอฮอลไดในชวงเวลานั้น (เพราะหาซื้อไมได) อยางไรก็ตามพบวาการประกาศดังกลาว

สามารถระงับการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลลไดเพียงรานคาบางประเภท เชน เซเวนอีเลฟเวน หรือเทสโก โลตัส 

เอกซเพรส สําหรับรานคาที่อยูภายในอาคารพักอาศัยหรือในแคมปกอสราง พบวาประชากรที่ศึกษาสามารถซื้อหา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดทุกเวลา และเปนที่นาสังเกตวาสวนใหญไมเขาใจเหตุผลความจําเปนของการจํากัดเวลา อายุ 

ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหไมเห็นความสําคัญหรือประโยชนของการปฏิบัติตาม

กฏหมาย 

 

 ดวยขอแตกตางดังกลาวขอเสนอแนะประการแรกเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลของขอบังคับทางกฎหมายนี้ 

ไดแก การประชาสัมพันธใหผูซื้อ ผูขาย และประชาชนทั่วไปทราบถึงเหตุผลและความสําคัญของการจํากัดเวลา

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
7
[27] เพราะพบวามาตรการที่เปนขอบังคับทางกฎหมายถึงแมนจะมีการกําหนด

บทลงโทษที่ชัดเจนกลับไมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากเทาที่ควรใน

ประชากรที่ศึกษา จึงมักไดรับขอแนะนําจากนักวิชาการและผูเกี่ยวของใหเพ่ิมความเขมงวดของการบังคับใชกฏหมาย 

[28] อยางไรก็ตามผูวิจัยกลับพิจารณาวาหากมีการใชการตลาดเพื่อสังคมมาสนับสนุนการสรางแรงจูงใจหรือความ

ตระหนักใหเกิดขึ้นในฝงผูซื้อและประชาชนทั่วไปนาจะทําใหมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั้งผู

ซื้อและผูขายมากขึ้น ทั้งนี้ควรเพ่ิมเนื้อหาในการสื่อสารกับสังคมทั้งในสวนของเหตุผลและวัตถุประสงคของการจํากัด

เวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งกับผูบริโภคและกับสังคมโดยเสนอขอมูลความสูญเสียที่สังคมตองแบกรับจาก

                                                
7
 ที่มาของการกําหนดวันและเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมาจากงานวิจัยโดยองคการอนามัยโลกวารอยละ 47 ของ

ประเทศทั่วโลกมีการกําหนดวันและเวลาในการจําหนาย และช้ีใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของวันและเวลาจําหนายมีผลทําใหการบริโภคและ
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น 



 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
8
 [29] นอกจากนั้นการขยายสถานที่หรือเพ่ิมชองทางในการสื่อสารขอมูลเหลานี้ก็มี

ความจําเปน เนื่องจากพบวาการติดปายประกาศเฉพาะรานคาบางประเภทนั้นทําใหเกิดขอจํากัดในการรับรูขอมูล

ขาวสารของคนบางกลุม  

 

 เห็นไดวากลยุทธในการดําเนินการที่แตกตางกัน และความเหมาะสมของกลยุทธการตลาดที่ใชกับกลุม

ประชากรบางกลุมก็เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลส่ือสารผาน

เฉพาะชองทาง เชน การติดประกาศเรื่องกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จะมีอยูตามรานคานั้น ประชาชนบาง

กลุมแทบจะไมไดรับทราบขอมูลนี้เลย โดยเฉพาะกลุมประชากรในการศึกษานี้ ไดแก กลุมคนงานกอสรางซึ่งมีขอจํากัด

จากการดําเนินชีวิตที่ทําใหคนกลุมนี้แทบจะไมไดไปอุดหนุนรานคาบางประเภทที่มักติดปายกําหนดเวลาในการขาย 

เชนรานคาสะดวกซื้อตางๆ เนื่องจากคนงานกอสรางนิยมซื้อของในรานชําที่สามารถซื้อแบบเชื่อได ดวยขอจํากัดดาน

รายได ดังนั้นคนกลุมนี้จึงแทบไมเคยเห็นการติดประกาศเรื่องกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย เปนตน 

 

 สําหรับการรณรงคงานบุญปลอดเหลาและงดเหลาเขาพรรษานั้นมีการดําเนินการที่ไดผลดี โดยเฉพาะเรื่อง

งานบุญปลอดเหลานั้นเปนการทําควบคูกับการรณรงควัดปลอดเหลาในชุมชนบานเอื้ออาทร ไดรับการสนับสนุนจากเจา

อาวาสวัดบริเวณชุมชนเปนอยางดี และเปนหลักการที่ตรงกับหลักศาสนาอยางชัดเจน ทําใหไมมีการเลี้ยงเหลาในงาน

ตางๆ ที่จัดที่วัดอีก อยางไรก็ตามจากการศึกษาชุมชนพบวาองคกรสวนทองถ่ินมีการสรางพ้ืนที่ใหเชาจัดงานรื่นเริงซึ่ง

ทําใหสามารถนําเหลามาดื่มไดในงานรื่นเริงอื่นๆ ทําใหหากผูจัดงานตองการจัดงานที่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

บริเวณชุมชนนั้นก็ยังมีพ้ืนที่ที่เปนทางเลือก เชน การใหเชาที่จัดงานโดยใชสถานที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน

ตน ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาววิธีการที่เหมาะสมอาจมิใชการรณรงคประชาสัมพันธเชนที่ดําเนินการในกรณีของวัด 

เพราะบริบทแตกตางกันจึงพิจารณาวาในกรณีดังกลาวมาตรการทางกฎหมายนาจะมีประสิทธิผลที่ดีกวาเพราะสถานที่

เหลานั้นเปนสถานที่ราชการ ดังนั้นผูที่รับผิดชอบมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดมากกวาพ้ืนที่ของ

เอกชน 

 

 สวนการรณรงคงดเหลาเขาพรรษานั้น พบวาอิทธิพลจากกลุมเพ่ือน (peer pressure) มีผลตอการตัดสินใจ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยจากการศึกษาชุมชนพบการแขงขันกันระหวางเพื่อนฝูงในการงดสุราชวงเขาพรรษา ในทาง

กลับกันเมื่อเพ่ือนในกลุมเริ่มไมสามารถรักษาพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไวได สมาชิกในกลุมก็คอยๆ กลับเขาสู

พฤติกรรมเดิมคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งประเด็นอิทธิพลของกลุมเพ่ือนนั้นเปนส่ิงที่นาสนใจที่จะนํามาพัฒนาให

เกิดประโยชน เชน อาจมีการคัดเลือกกลุมในชุมชนที่เปนแกนนําในชุมชนขึ้นมาเปนตัวอยางซึ่งจะสามารถทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในหลายระดับ กลาวคือ กลุมแกนนําที่ถูกเลือกจะสามารถสรางกระแสใหกับชุมชนของตน และในทาง

กลับกันในกลุมแกนนําก็จะถูกอิทธิพลของสังคมทําใหตองรักษาพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงของตนไวซึ่งจะทําใหสามารถ

ยืดเวลาของการคงไวซึ่งพฤติกรรมที่ปรารถนา (ในที่นี้คือการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล) เปนตน 

                                                
8
 จากงานวิจับพบวาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นกอใหเกิดตนทุนกับสังคมเปนจํานวนมากถึง 1.56 แสนลานบาทตอปซึ่ง

แบงเปนตนทุนการรักษาพยาบาล ตนทุนการบังคับใชกฎหมาย การเสียชีวิตกอนวัยอันควร การขาดงานของผูดื่มแอลกอฮอล และ
ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการจราจร 
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 บทเรียนในสวนนี้แสดงใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของการรณรงคและมาตรการทางกฎหมาย เพราะการ

รณรงคเปนเพียงการสรางแรงจูงใจ ไมมีการบังคับใช แตสามารถสื่อสารถึงวัตถุประสงคไดอยางตรงไปตรงมา และ

สามารถพลิกแพลงรูปแบบการสื่อสารใหมีความนาสนใจ เปนที่ประทับใจของผูรับสารไดมากกวา ขณะที่มาตรการทาง

กฎหมายตองนําเสนออยางระมัดระวังตรงตามขอกฎหมายและตองมีเนื้อหาที่สามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติ เชน 

เปนไปไมไดที่จะออกกฎหมายหามมิใหประชาชนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในบางชวงของเวลาในแตละวัน แตสามารถ

ออกกฎหมายบังคับไดเฉพาะการซื้อขายเพราะสามารถบังคับใชกฎหมายไดงายกวาซึ่งอาจไมตรงกับวัตถุประสงค

สูงสุดของผูผลักดันกฎหมาย (ที่ตองการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล) อยางไรก็ตามขอเดนของมาตรการทาง

กฎหมายก็คือสามารถดําเนินการไดงายในบริเวณที่เปนสถานที่ราชการ เปนตน 

 

มาตรการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 มาตรการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่สนใจในการศึกษานี้คือ มาตรการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

ซึ่งตางจากมาตรการอื่นๆ เพราะเปนมาตรการทางกฎหมายและมีการนํามาพัฒนาเปนการรณรงคประชาสัมพันธโดยมี

องคประกอบของการตลาดเพื่อสังคมดวย ขอมูลที่ส่ือสารในสวนที่เปนการรณรงคนั้นมีกลุมเปาหมายสองกลุมคือผูที่สูบ

และไมสูบบุหรี่เพ่ือใหตระหนักถึงปญหา สําหรับสารที่สงใหกับกลุมผูที่ไมสูบบุหรี่นั้นเนนเรื่องการปกปองสิทธิ์ของ

ตนเองจากควันบุหรี่ของผูอ่ืน นอกจากนั้นยังกลาวถึงผลกระทบที่อาจสงไปยังคนรอบขางซึ่งรวมถึงเด็กดวย สําหรับ

มาตรการที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่อีกมาตรการในการศึกษานี้ คือ การหามจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่าวา 18 ป โดย

องคการอนามัยโลกไดเสนอกรอบในการควบคุมและลดผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ ซึ่งระบุวาการกําหนดอายุผูซื้อเปน

การควบคุมอุปทานที่สําคัญประการหนึ่ง [30] ทั้งนี้พบวามาตรการทางกฎหมายเรื่องกําหนดอายุผูซื้อนั้นไดมีการผลิต

ปายประกาศขอความ “ไมจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป” เพ่ือติดประกาศตามรานคาสะดวกซื้อและรานขายของ

ชําบางแหง 

 

 จากการศึกษาพบวามาตรการกําหนดอายุของผูซื้อเปนกฏหมายที่มุงบังคับผูขายเปนหลัก และในการ

ส่ือสารกับประชาชนนั้นรานคาจะนําปายประกาศมาติดไวที่รานของตนเพื่อเปนขอมูลอธิบายแกผูซื้อ อยางไรก็ตาม

พบวามาตรการนี้แทบไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนกลุมที่ศึกษา เพราะมีเพียงรานคาบางราน

เทานั้นที่ติดปายประกาศไมจําหนายบุหรี่แกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนรานคาที่อยูภายในชุมชน 

ไมวาจะเปนหมูบานเอื้ออาทร หรือในแคมปกอสรางแลว พบวามีการติดปายนอยมากและพบวาผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป

สามารถซื้อบุหรี่ได และในบางกรณีก็มีการขายบุหรี่ใหแกเด็กเมื่อระบุวาผูปกครองฝากซื้อ ดังนั้นขอเสนอในการพัฒนา

มาตรการนี้ ไดแก การใชหลักการตลาดเพื่อสังคม เพ่ือเพ่ิมกลุมเปาหมายในการใหขอมูลขาวสาร กลาวคือนอกจากจะ

บังคับผูขายแลวยังตองเนนใหประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของการหามขายบุหรี่ใหกับเด็ก โดยเนนเนื้อหาที่

เปนจุดประสงคของมาตรการคือปองกันผูสูบรายใหมเพราะการใหเด็กมาซื้อบุหรี่เทากับเปนการปลูกฝงใหพวกเขาเห็น

เรื่องการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา เกิดความเคยชิน และอาจนําไปสูการกาวเปนผูสูบรายใหมได ซึ่งการเสนอประเด็น

ผูปกครองฝากลูกหลานมาซื้อบุหรี่นั้นมีความสําคัญ เพราะเปนเหตุการณที่พบวาเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน และแมวารานคา

จะไมตองการขายใหเด็ก แตดวยความสนิทสนมและทราบวาเด็กถูกผูปกครองใชใหมาซื้อจึงขายให ดังนั้นการใหขอมูล



 

ขาวสารทั้งจุดประสงคของมาตรการรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับโทษของการจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กอาจเปนกุญแจสําคัญที่

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั้งผูขาย ผูซื้อ และสังคม ซึ่งหากตองการขยายกลุมผูรับขอมูลขาวสารนี้

แลว การขยายชองทางการสื่อสารก็มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะการสื่อสารผานปายประกาศเฉพาะที่รานคานั้นคงไม

เพียงพอที่จะสรางความตระหนักใหเกิดในสังคมโดยรวมอยางแนนอน 

 

 สําหรับมาตรการหามผูสูบบุหรี่สูบในที่สาธารณะ ซึ่งผสมผสานระหวางการใชขอบังคับทางกฏหมายและ

การรณรงคในรูปแบบส่ือประชาสัมพันธทางโทรทัศน เพ่ือใหขอมูลแกผูที่ไมสูบบุหรี่ใหตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองที่จะ

ปกปองสุขภาพของตนจากควันบุหรี่ ซึ่งแนวคิดดังกลาวทําใหเกิดความตื่นตัวในหมูผูที่ไมสูบบุหรี่ไดเปนอยางดี [31] 

และจากการสนทนากลุมคนงานกอสรางที่เลาประสบการณวาตนเองก็โดนแรงกดดันจากสังคมจึงทําใหไมกลาสูบบุหรี่

ในที่สาธารณะอีกตอไป เห็นไดวาในกรณีของการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นปจจัยหลักที่ทําใหผูสูบตองปรับเปล่ียน

พฤติกรรมมาจากแรงกดดันจากสังคมมากกวามองวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามจากการสนทนากลุม

ยังพบวาคนจะเกรงใจไมกลาสูบบุหรี่กับเฉพาะคนแปลกหนา แตหากเปนภายในชุมชนที่มีความสนิมสนมกันเปนอยางดี

แลวจะไมเกรงใจจึงกลาสูบบุหรี่ในชุมชน นอกจากสาเหตุมาจากความสนิทสนมแลวยังเปนเรื่องเชิงโครงสรางของแคมป

กอสรางและชุมชนบานเอื้ออาทรที่ไมมีสถานที่รองรับสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้ในเรื่องความสนิทสนมควรมีการพัฒนา

มาตรการเพื่อแกไข โดยปจจุบันพบวา สสส.มีความพยายามที่จะเพิ่มการรณรงคใหผูสูบหันมาสนใจปกปองคนใกลชิด

จากควันบุหรี่มากขึ้น  

 

 บทเรียนจากกมาตรการที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ทําใหเห็นวาการผนวกมาตรการทางกฎหมายเขากับการ

รณรงคนั้นสามารถทําใหเกิดผลที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในที่สาธารณนั้นปจจุบันถึงแมจะไมมี

ตํารวจมาควบคุม แตสังคมกลับเปนกลไกที่สําคัญที่ทําใหผูสูบไมกลาที่จะฝาฝนกฎ  

 

มาตรการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและสุขลักษณะในการบริโภคอาหาร  

 มาตรการที่เลือกมาศึกษาในเรื่องอาหารโดยภาพรวมเนนเรื่องสุขอนามัย การบริโภคอาหารที่สะอาด ซึ่ง

ตางจากมาตรการตลาดเพื่อสังคมในเรื่องอาหารในตางประเทศซึ่งสวนใหญจะเนนในเรื่องโภชนาการ เชน การรณรงค

ใหบริโภคผักและผลไม หรือทานอาหารที่มีประโยชน [32] ทั้งนี้มาตรการทั้งสองที่เลือกมาศึกษามีเปาหมายเริ่มตนที่

ตางกัน โดยการรณรงคกินรอน ชอนกลาง ลางมือ นั้นเปนการรณรงคที่ดําเนินการมาเปนเวลานานแตไดรับความสนใจ

เปนพิเศษและถูกนํามาใชในการรณรงคอยางเขมขนในชวงที่เกิดการแพรระบาดของไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 

สวนการรณรงคอาหารสะอาด รสชาติอรอยนั้น มีจุดเริ่มตนของโครงการที่ตองการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย 

โดยสนับสนุนใหมีมาตรฐานในเรื่องความสะอาดของอาหารในรานคาตางๆ ตามแหลงทองเที่ยว แตภายหลังมีการขยาย

ไปทุกพ้ืนที่โดยมีหนวยงานในระดับทองถ่ินเปนผูดําเนินการและกรมอนามัยเปนผูสนับสนุนการประชาสัมพันธใน

ระดับประเทศ อยางไรก็ตามการรณรงคทั้งสองเรื่องนี้สงผลที่คลายกันคือเรื่องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใหเกิด

สุขลักษณะดานความสะอาดที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร  
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 การรณรงคเรื่องกินรอน ชอนกลาง ลางมือ เปนการสื่อสารดานพฤติกรรมที่งาย ตรงไปตรงมา และใชส่ือ

ประชาสัมพันธหลายชองทาง ไมวาจะเปนส่ือสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ การสื่อสารในชุมชนและ

โรงเรียน เชน เสียงตามสายในหมูบานและการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งพบวาเกิดเปนกระแสในสังคมอยาง

กวางขวางในประชากรทุกเพศและกลุมอายุ ปจจัยภายนอกที่สงผลตอผลของการรณรงคนี้ ไดแก กระแสของไขหวัด

ใหญสายพันธุใหม 2009 ที่ทําใหประชาชนต่ืนตัวและพรอมที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากตระหนักถึงผลเสียที่จะ

เกิดขึ้นหากไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (กลัววาจะติดไขหวัดและเสียชีวิต) อยางไรก็ตามพบวายังมีอุปสรรคสําคัญที่

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2 เรื่อง ไดแก (1) เรื่องวัฒนธรรมที่ทําใหประชาชนยังไมสามารถนําขอมูลที่ไดรับ

ไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารโดยใชชอนกลาง เนื่องจากขัดกับวัฒนธรรมของคน

หลายกลุม ในกรณีนี้กลุมพนักงานโรงงานซึ่งสวนใหญมาจากภาคอีสานซึ่งนิยมรับประทานอาหารกับเพ่ือฝูงที่สนิท ซึ่ง

มักไมใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน โดยหลายคนกลัววาหากใชชอนกลางแลวเกรงวาเพ่ือนจะมอง

ตนเองวาแปลกแยก หรือรังเกียจเพ่ือนฝูง เปนตน (2) เรื่องการสื่อสารที่ทําใหเกิดการตีความไมตรงกันระหวางผูสงสาร

และผูรับสาร โดยเฉพาะเรื่องการใช “ชอนกลาง” ซึ่งผูสงสารตองการสื่อใหใชชอนตักอาหารที่เปนสวนกลางมาใสภาชนะ

สวนตัวเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค ในขณะที่ “ชอนกลาง” ในความหมายของคนบางกลุม เชน ชาวเหนือ

และอีสาน ที่กลับหมายถึงชอนที่เปนของสวนกลางและใชตักกินอารประเภทน้ํารวมกัน ซึ่งอุปสรรคเหลานี้อาจแกไขได

หากมีการศึกษากลุมเปาหมายของการสื่อสารและเขาใจบริบทของกลุมเปาหมายอาจทําใหผูกําหนดมาตรการพัฒนากล

ยุทธในการสื่อสารซึ่งเหมาะสมและตรงกับการตีความของกลุมเปาหมายได 

 

 การสื่อสารเรื่องอาหารสะอาด รสชาติอรอย จากการเก็บขอมูลพบวามีคนบางสวนเขาใจวาปายรับรอง 

“อาหารสะอาด รสชาติอรอย” เปนการรับรองรสชาติอาหาร และพบวาไมมีการประชาสัมพันธใหกับประชาชนสวนใหญ

ซึ่งเปนผูบริโภคไดรับทราบถึงความหมายและความสําคัญของปายรับรองความสะอาดนี้ ทั้งที่กลุมผูบริโภคเปนกลุมที่มี

ความสําคัญเพราะสามารถกดดันรานคาใหผานมาตรฐานความสะอาด การศึกษานี้พบวาประชาชนแทบจะไมใหความ

สนใจในเรื่องปายรับรองเลย แตใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกและรสชาติของอาหารมากกวา ซึ่งอาจจะอธิบายได

วาประชากรที่ศึกษาไมทราบความหมายของปายดงกลาว ทราบแตไมเชื่อถือการรับรองของปาย หรือไมตระหนักใน

ความสําคัญของอาหารสะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกสบาย รสชาดอาหารและราคา ดังนั้นประเด็นที่นาสนใจ

และควรนําไปพิจารณาหากผูผลิตมาตรการตองการส่ือสารเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไดแก มาตรการนี้

มิไดเปนมาตรการรณรงคมุงใหผูบริโภคและผูผลิตเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยตรง กลาวคือไมไดส่ือสารวาใหผูบริโภค

เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หรือส่ือสารใหผูขายประกอบอาหารอยางถูกสุขลักษณะ แตกลับอาศัยกลไก

และกระบวนการที่มีความซับซอน (เริ่มจากผูผลิตแจงความจํานงใหกับหนวยงานผูรับผิดชอบ จากนั้นมีการประเมิน

คุณภาพ และมอบปายรับรอง) สงผลใหมาตรการนี้ตองพ่ึงพาปจจัยและเงื่อนไขหลายอยาง คือ (1) สามารถตรวจสอบ

และใหการรับรองคุณภาพของรานอาหารไดอยางถูกตองและเหมาะสม (2) สามารถทําใหมีรานคาเหลานี้กระจายอยู

อยางทั่วถึงทําใหประชาชนมีทางเลือก (3) ตองทําใหประชาชนรูจัก เขาใจ และเชื่อใจในวัตถุประสงคและมาตรฐานของ

ปายรับรองนี้ ซึ่งหากขาดเงื่อนไขสําคัญเพียงขอใดขอหนึ่งจะมีแนวโนมทําใหมาตรการไมประสบความสําเร็จ 

นอกจากนั้นการสื่อสารยังตองดําเนินการกับกลุมเปาหมายหลายกลุมโดยเนนวัตถุประสงคที่ตางกัน 

 



 

 จากขอคนพบดังกลาวทําใหเห็นถึงความสําคัญของเนื้อหาในการสื่อสารที่ตองมั่นใจวาจะไมทําใหเกิดการ

สับสน หรือการตีความที่ไมตรงกันระหวางผูส่ือสาร (ผูผลิตมาตรการ) กับผูรับสาร (ผูรับมาตรการ) นอกจากนั้นขอ

คนพบในเรื่อง “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” แสดงใหเห็นวาหากกําหนดมาตรการที่มีความซับซอนจะทําใหเกิดเง่ือนไข

มากมายหากตองการผลักดันมาตรการใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนั้นยังพบวาการสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั้น การสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพียงกลุมเดียวนั้นอาจเห็นผลไดนอยกวาการ

ส่ือสารกับผูเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ อยางกวางขวางดวยขอมูลที่เหมาะสมจะสงผลใหการดําเนินงานประสบผลที่ดีย่ิงขึ้น 

เชน ควรมีการสื่อสารทั้งกับผูซื้อและผูขาย เปนตน 

 

ตารางที่ 6. 1 สรุปขอเสนอการตลาดเพื่อสังคมเพ่ือพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่เลือกศึกษาทั้ง 6 มาตรการ 
 มาตรการที่เลือก

ศึกษา 
ขอเสนอการตลาดเพื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรการ 

กา
รบ

ริโ
ภค
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การกําหนดเวลา
จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
 

• เพิ่มกลุมเปาหมายนอกจากจะเปนผูขายแลวยงัตองเนนประชาชนที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย 

• มีการใหขอมูลบทลงโทษของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่กําหนด  

• เสนอเน้ือหาที่เปนจุดประสงคของมาตรการคือการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
• ขยายสถานที่/ชองทางการใหขอมูลดังกลาว เพราะการติดประกาศตามรานคาอาจไมเพียงพอในการ
บรรลุเปาหมาย 1-3 ที่กลาวมา 

งานบุญปลอด
เหลา  

• ประสบความสําเร็จเพราะความรวมมือจากเจาอาวาส และเปนการทําควบกันระหวางงานบุญปลอด
เหลาและวัดปลอดเหลา 

• พบวาองคกรสวนทองถ่ินมีการสรางพื้นที่ทางเลือกใหเชาจัดงานรื่นเริงซ่ึงทําใหสามารถนําเหลามาดื่ม
ได 

งดเหลาเขาพรรษา • อิทธิพลจากกลุมเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
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ี่ 

การกําหนดอายุผู
ซ้ือบุหร่ี 
 

• มีการเสนอบทลงโทษของการขายบุหร่ีใหกับผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อาจมีการเสนอประเด็นการฝาก
ลูกหลานมาซื้อบุหร่ีดวย (ใหเห็นโทษที่ชัดเจนข้ึน) 

• เสนอเน้ือหาที่เปนจุดประสงคของมาตรการคือปองกันผูสูบรายใหม (ใหเห็นประโยชนที่ชัดเจน) 

• เพิ่มกลุมเปาหมายนอกจากจะเปนผูขายแลวยงัตองเนนประชาชนทั่วไปท่ีเห็นความสําคัญของการ
ปองกันเยาวชนไมใหสูบบุหร่ี 

• ขยายสถานที่/ชองทางการใหขอมูลดังกลาว เพราะการติดประกาศตามรานคาอาจไมเพียงพอในการ
บรรลุเปาหมาย 1-3 ที่กลาวมา 

รณรงคไมสูบบุหร่ี
ในที่สาธารณะ 
 

• พบวาคนจะเกรงใจไมกลาสูบบุหร่ีกับเฉพาะคนแปลกหนา แตถาเปนภายในชุมชนที่มีความสนิมสนม
กันเปนอยางดีแลวจะไมเกรงใจ มักกลาสูบในชุมชน ดังน้ันควรเพิ่มการรณรงคใหเกิดความเกรงใจคน
ใกลชิดมากขึ้น 
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กินรอน ชอนกลาง 
ลางมือ 

• ปรับปรุงเน้ือหาในการสื่อสารเรื่อง “ชอนกลาง” ใหเหมาะสมกับบริบที่แตกตาง 
• ประเด็นกลัวเพื่อนหาวารังเกียจเลยไมใชชอนกลางนั้น หากมีการรณรงคใหตรงจุดก็อาจแกปญหาได 

อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 

• ควรขยายกลุมเปาหมายไปที่ผูบริโภคดวยเน่ืองจากจะเปนตัวกระตุนที่สําคัญใหผูขายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

• สรางความนาเชื่อถือ/มาตรฐานใหกับปายรับรองความสะอาดนี้ 

• ปรับขอความที่ส่ือสารใหเขาใจวาเปนการรับรองความสะอาดเพียงอยางเดียว ใหขอมูลการ
กระบวนการรับรอง และทําใหประโยชนของการไดรับปายเปนที่ประจักษ 

• เพิ่มชองทางในการสื่อสารใหครอบคลุมมากกวาการติดปายที่รานอาหาร 
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ขอเสนอแนะสําหรับ การดําเนินการ และการประเมินการตลาดเพื่อสังคม และการวิจัยในอนาคต  

 

 ในการนําการตลาดเพื่อสังคมไปประยุกตใชนั้น ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะตามขั้นตอน และประเด็นสําคัญที่

พึงตระหนักในการนําไปสูภาคปฏิบัติ ไดแก การศึกษากลุมเปาหมายรวมถึงทําความเขาใจพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

การตอบสนองของกลุมเปาหมายตามทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนา ทดสอบมาตรการ 

และการนํามาตรการที่พัฒนาไปใชจริง และข้ันสุดทายไดแกการประเมินผล นอกจากนั้นผูวิจัยเสนอยังเสนอประเด็น

สําคัญที่ผูกําหนดมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมควรคํานึงถึงคือ ปจจัยภายนอกซึ่งมีความสําคัญ

ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายเชนกัน 

 

การศึกษากลุมเปาหมาย: จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญ  

การกําหนดกลุมเปาหมายของการตลาดเพื่อสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ตองมีการพิจารณาอยาง

รอบคอบถึงความคุมคาของการสื่อสารโดยเนนกลุมประชาชนทั่วไป (จากการสนทนากลุมพบวาคนที่ไมมีพฤติกรรม

เส่ียงหรือ มีทัศนคติที่แตกตางกัน อาจตองการการสื่อสารที่แตกตางกัน) โดยในมุมมองของผูสรางมาตรการรวมถึงการ

วางแผนการสื่อสารมาตรการนั้นอาจมองวาการเลือกกลุมเปาหมายเปนประชาชนกลุมใหญนั้นทําใหเกิดความคุมคา

เนื่องจากหากคิดตนทุนตอประชากรแลวจะต่ํา แตในทางกลับกันหากพิจารณาไปจนถึงผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสาร 

กลาวคือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนซึ่งเปนเปาหมายสุดทายแลว การเลือกกลุมประชากรที่มี

ความเฉพาะอาจเปนทางเลือกที่มีความคุมคามากกวาหากวัดผลที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน กรณีของการวิจัยนี้

ซึ่งศึกษาในกลุมคนงานกอสรางและพนักงานโรงงาน โดยพบวาคนสองกลุมนี้มีขอจํากัดในการรับขอมูลขาวสาร เฉพาะ

อยางยิ่งกลุมคนงานกอสรางที่แทบไมเคยทราบถึงมาตรการกําหนดเวลาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนื่องจากปาย

ประกาศเรื่องเวลาจําหนายสวนใหญจะอยูตามรานสะดวกซื้อซึ่งมิใชแหลงจับจายสินคาประจําของคนกลุมนี้ ประกอบกับ

สภาพที่คนกลุมนี้พบในแคมปซึ่งแตกตางจากขอกฎหมายในเรื่องการกําหนดเวลาจําหนายอยางสิ้นเชิง กลาวคือใน

พ้ืนที่อยูอาศัยของคนกลุมนี้พวกเขาสามารถซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาบริโภคไดทุกเวลาที่ตองการ เปนตน ดังนั้น

จึงมีความจําเปนที่ผูสรางมาตรการตองศึกษาความแตกตางของกลุมเปาหมายเพื่อที่จะพัฒนามาตรการที่เหมาะสม

ตอไป 

  

  



 

การตอบสนองของกลุมเปาหมาย: ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

จากการศึกษาพบวาการสื่อสารขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพนั้นจะประสบความสําเร็จ คือทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดนั้น ผูดําเนินการวางแผนการตลาดตองรูจักกลุมประชากรเปาหมายในหลายประเด็น เชน 

กลุมเปาหมายอยูในชวงอายุเทาใด เศรษฐานะเปนอยางไร ส่ิงแวดลอมที่อาศัยอยูเปนอยางไร รับส่ือผานชองทางใดบาง 

เปนตน นอกจากนี้ยังตองคาดเดาวากลุมเปาหมายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอมาตรการอยางไร มีแรงจูงใจใดที่จะทําให

กลุมเปาหมายที่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงคของมาตรการคงไวซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นเมื่อปจจัยตางๆมีการ

เปล่ียนแปลง  

 

การตอบสนองตอขอมูลเรื่องพฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงนั้นจะแตกตางกันไดหลายระดับ บางกลุมอาจชอบการ

เปล่ียนแปลงแบบจากพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากมาสูพฤติกรรมที่มีความเส่ียงต่ํากวา [8] เชน ในการรณรงคเพ่ือ

ลดภาวะอวนนั้น หากการรณรงคเสนอทางเลือกใหงดอาหารประเภทไขมันสูง อาจไดรับการตอตาน ในทางกลับกันหาก

เสนอใหประชาชนบริโภคไขมันในปริมาณที่ลดลงหรือบริโภคผักและผลไมมากขึ้นจะทําใหเกิดการยอมรับที่ดีกวา [32] 

เปนตน ในการศึกษานี้พบวาหากเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบบางสวน เชน การรณรงคงดเหลาเขาพรรษา และการ

ไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นไดรับการตอบสนองที่ดีเพราะประชาชนเชื่อวาตนเองสามารถทําไดเนื่องจากเปนการ

เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบทั้งหมด เชน การเลิกบุหรี่ หรือเลิกดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ขอคนพบดังกลาวชี้ใหเห็นวาหากใชการตลาดเพื่อสังคมนําเสนอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ไม

ยากและมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงที่ตํ่า เชน การเสนอใหงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้น กลุมเปาหมายจะสามารถนําไป

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดงายและทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งหากผูกําหนดมาตรการสรางเสริมสุขภาพ

เสนอพฤติกรรมที่ตองการใหเปล่ียนแปลงโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในระดับที่งายแลวคอยกาวไปสูพฤติกรรมที่ยาก

ขึ้นอาจสงผลที่ดีในระยะยาวไดเพราะกลุมเปาหมายจะมีแรงผลักดันในเชิงบวกใหคอยๆ เปล่ียนแปลงไปสูพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงปรารถนาขึ้นเรื่อยๆ 

 

นอกจากนั้นการรับขอมูลที่สอดคลองกับทัศนคติที่บุคคลนั้นๆ มีอยูก็มีผลตอสารที่รับ เชน หากขอมูลที่รับนั้น

ไมสอดคลองกับทัศนคติที่กลุมเปาหมายมีอยูก็อาจทําใหเกิดการปฏิเสธขอมูลใหมนั้น ในทางตรงขามหากขอมูลใหมนั้น

เปนไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติเดิมของกลุมเปาหมายก็จะงายตอการนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เชน เรื่องงานบุญ

ปลอดเหลาและการใหวัดเปนสถานที่ปลอดเหลา จากการสนทนากลุมพบวาทุกคนเห็นดวยกับแนวคิดนี้เนื่องจากเห็น

ตรงกันวาวัดเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งไมเหมาะสมหากมีการดื่มเหลา ซึ่งเปนเรื่องที่ศาสนา

กําหนดวาผิดศีล เปนตน ทั้งนี้ทัศนคติสามารถเปลี่ยนไดโดยการใหขอมูลเพ่ิมเติมหรือการเพิ่มทักษะที่เกี่ยวของใหกับ

กลุมเปาหมาย นอกจากนั้นมาตรการที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย หากการบังคับใชมีความเขมงวดจะสงผล

กระทบตอคุณคาทางสังคมดวยวาการละเมิดกฎหมายเปนส่ิงที่ผิดและแลวจะไดรรับโทษจากทั้งผูบังคับใชกฎหมายและ/

หรือสังคม เชนกรณีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ที่จากการสนทนากลุมพบผูสูบบุหรี่ที่มีประสบการณจริงจากการถูก

สังคมกดดันในเรื่องสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่งทําใหผูสูบที่ไดรับขอมูลรูสึกคลอยตามขอมูลที่ไดรับ ในทางตรงกันขาม 

เชน เรื่องการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามเวลาที่กําหนดนั้นผูซื้อและผูขายซึ่งเปนกลุมเปาหมายมักไมเห็นวา

สําคัญและควรทําตามเนื่องจากไมเขาใจวัตถุประสงคของมาตรการนี้ (มาตรการนี้บอกเพียงวาเวลาใดที่รานคาจะ



132 
 

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล) นอกจากนั้นในชีวิตจริงสามารถซื้อไดทุกเวลาที่ตองการดื่มและไมเคยโดนลงโทษจาก

การซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่กําหนด 

 

การพัฒนา ทดสอบ และการนํามาตรการไปใช 

 เมื่อศึกษาและเขาใจประชากรกลุมเปาหมายแลว ขั้นตอมาเปนการพัฒนามาตรการที่เหมาะสม ทั้งเรื่อง

ขอมูลที่จะส่ือสารใหกับกลุมเปาหมาย รวมถึงชองทางที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา

สวนใหญศึกษากลุมเปาหมายไปพรอมกับพัฒนาเนื้อหาของสิ่งที่จะส่ือสารไปดวยกัน โดยใชวิธีการสัมภาษณทั้งตอหนา

และทางโทรศัพท สนทนากลุม หรือการสํารวจ  

 

 เมื่อศึกษาและรูจักกลุมเปาหมายในระดับหนึ่งแลว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการตอบสนองตอขอมูล

การสรางเสริมสุขภาพที่ส่ือออกไปก็มีความสําคัญ ผูพัฒนามาตรการตองวางแผนวามาตรการที่ตนออกแบบมานั้นเมื่อ

กลุมเปาหมายไดรับแลวจะเกิดการนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม โดยพิจารณาเรื่องแรงจูงใจและความสามารถ

ของกลุมเปาหมายในการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นไปสูการปฏิบัติ ตัวอยางของมาตรการที่

เลือกมาพิจารณาในการศึกษานี้มีการนําเสนอพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหลายระดับตั้งแตการ

เปล่ียนแปลงเพียงบางสวน เชน การกําหนดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่ง

เปนการเสนอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่กลุมเปาหมายเชื่อวาตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมยากเกิน

ความสามารถ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบทั้งหมด เชน การรณรงคพิษภัยของบุหรี่ หรือคําเตือนตางๆ ที่

ขางซองบุหรี่ เปนตน ซึ่งเปนการสื่อสารถึงโทษของบุหรี่และตองการใหผูสูบตระหนักและนําไปสูการเลิกสูบบุหรี่ 

อยางไรก็ตามจากการสนทนากลุมพบวา การเสนอขอมูลประเภทนี้คอนขางยากที่กลุมเปาหมายจะนําไปเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมแบบเห็นผลไดทันที นอกจากนั้นยังพบวาหากมีการประชาสัมพันธมาระยะหนึ่งกลุมเปาหมายก็จะปรับตัวใน

การรับขอมูล เชน เวลาซื้อบุหรี่มาก็จะทิ้งซองบุหรี่ที่มีภาพผลเสียจากการสูบบุหรี่ไปและหาซองประเภทอื่นที่ไมมีภาพ

ดังกลาวมาใสแทน หรือในกรณีรานชําในชุมชนนั้นก็นําบุหรี่มาแบงใสถุงพลาสติกใสถุงละ 3 มวนทําใหผูสูบไมตองเห็น

ภาพประกอบ หรือหากมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ทางโทรทัศนคนกลุมนี้ก็เลือกที่จะเปล่ียนชอง จากการ

สนทนากลุมซึ่งนักวิจัยไดเปดโฆษณาเรื่องโทษของบุหรี่ใหกับกลุมคนงานกอสรางไดดูแลวถามความคิดเห็น คนงาน

กลาววา “(การดูโฆษณาที่แสดงผลเสียของบุหรี่) มันก็เหมือนหนังผี ถาเราไมอยากดูเราก็ปดตาหรือเปล่ียนชอง” (จาก

การสนทนากลุมคนงานกอสราง) เห็นไดวาแตละมาตรการซึ่งมีจุดมุงหมายที่ตากันนั้นสงผลที่แตกตางกันตอการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

  

 หลังจากพัฒนาและทดสอบมาตรการแลวขั้นตอไปเปนการนํามาตรการไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้

ผูเชี่ยวชาญการตลาดเพื่อสังคมเสนอวา การนําไปใชนั้นไมใชขั้นตอนสุดทายของการตลาดเพื่อสังคม แตผูปฏิบัติยังตอง

ตามศึกษาและประเมินผลการนําไปใชวามีอุปสรรคอยางไร สัมฤทธิ์ผลตามที่ตองการหรือไม เพราะเหตุใด จากนั้นจึง

คอยนําบทเรียนที่ไดมาปรับปรุงมาตรการของตนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หรืออาจมีการขยายไปสูกลุมเปาหมายที่

กวางขึ้นได 

 



 

การประเมินผลมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม  

 การประเมินมาตรการทั้งกอน ระหวาง และหลังการนําไปใชมีความสําคัญ การประเมินในขั้นตนหรือการ

ประเมินกอนใชมาตรการในที่นี้ก็คือการประเมินกลุมเปาหมายของการสรางเสริมสุขภาพเพื่อนําขอมูลไปสรางมาตรการ

สรางเสริมสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การประเมินระหวางการพัฒนาและทดลองใชมาตรการนั้นจะ

เปนขอมูลที่นําไปใชในการพัฒนามาตรการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพราะถึงแมจะมีการศึกษากลุมเปาหมายและ

พัฒนามาตรการมาแลว แตในความเปนจริงในการนํามาตรการไปใชนั้นยังมีปจจัยภายนอกที่บางครั้งผูพัฒนามาตรการ

ยังไมสามารถคาดเดาได การประเมินในขั้นนี้จึงมีความสําคัญเชนเดียวกัน และในขั้นสุดทายการประเมินเมื่อมีการใช

มาตรการแลวซึ่งมีความสําคัญทั้งในการนําบทเรียนที่ไดไปพัฒนา และเปนการวัดผลการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่คาดหวัง (การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย) ซึ่งขอมูลนี้มีความสําคัญสําหรับการตัดสินใจเชิง

นโยบาย ในการศึกษานี้ผูวิจัยพบวาประเด็นสําคัญสําหรับการประเมิน คือ การประเมินผลของมาตรการนั้นตองประเมิน

ใหตรงกับเปาหมายของมาตรการ เชน ในการประเมินการรณรงคไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตองพิจารณาผลที่การไมสูบ

บุหรี่ในที่สาธารณะของกลุมเปาหมาย มิใชพิจารณาพฤติกรรมการสูบหรือไมสูบบุหรี่ของกลุมเปาหมายโดยรวม เปนตน  

 

 การประเมินมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมนั้นตองมีการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของหลาย

สวน ต้ังแตตัวมาตรการ เชน มีการใชกลยุทธการตลาดอยางไร เหมาะสมหรือไม การประเมินปจจัยแวดลอมอื่นๆที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย (ทั้งปจจัยท่ีเสริม และปจจัยที่ตอตานพฤติกรรมที่ผูกําหนดมาตรการตองการ

เสนอ) ลักษณะของกลุมเปาหมาย (อะไรคือแรงจูงใจ ความสามารถ และโอกาสของกลุมเปาหมาย) ความตองการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย และเมื่อรับมาตรการไปแลวเกิดการนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม 

และสุดทายก็ประเมินผลลัพธทางสุขภาพ (ซึ่งอาจเกิดจากมาตรการหลายมาตรการประกอบกัน เชน การลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นไมไดเกิดจากมาตรการใดมาตรการหนึ่ง เปนตน) ในการประเมินแบบครอบคลุมเชนนี้ 

Chapman [33] ไดเสนอแบบจําลอง PERForM ซึ่งพัฒนามาจากแบบจําลองพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพ 

(Behavioural Model of Health Services Use) ของ Andersen ที่เสนอไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ซึ่งแบงการประเมินเปน 4 

สวนหลักไดแก 

 

สวนท่ี 1 การประเมินมาตรการที่ใชการตลาดเพื่อสังคม (Social marketing intervention--SMI) โดยประเด็นที่ประเมิน

คือ Product หมายถึง ผลิตภัณฑ (เชน ถุงยางอนามัย) บริการ (เชน บริการใหคําปรึกษา) หรือความคิด (ideas) ที่จะ

นําไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค (เชน ความคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย) Price หมายถึง ตนทุนที่เปนตัว

เงิน หรือไมใชตัวเงินในการทําใหกลุมเปาหมายยอมรับพฤติกรรมที่พึงประสงค Place หมายถึง สถานที่ที่กลุมเปาหมาย

เขาถึงผลิตภัณฑ หรือ บริการ หรือ สถานที่ที่กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่พึงประสงค Promotion หมายถึง การสื่อสาร

เพ่ือชักจูง (เชิญชวน) ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ หรือ บริการ หรือ ความคิด รวมทั้งราคา หรือ สถานที่ที่กลุมเปาหมายจะ

เขาถึงมาตรการ การสื่อสารอาจทําผานสื่อ หรือ แบบระหวางบุคคล และประเมินปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอสุขภาพของ

กลุมเปาหมาย ไดแก การใหความรูดานสุขภาพกฎระเบียบ หรืออ่ืนๆ ที่มีอยูในสังคม 
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สวนท่ี 2 การประเมินปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม (Determinants of behaviors) ของกลุมเปาหมาย โดยท่ีคนกลุม

นี้มีลักษณะประชากรชุด (set) หนึ่งที่ตอบสนองตอ SMI ที่นํามาศึกษา และปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ ปจจัยที่

ประเมินประกอบดวย Opportunity หมายถึง ปจจัยดานชุมชน (community factors) หรือ ปจจัยดานบริการ (service 

factors) ที่มีผลสงเสริมหรือยับย้ังพฤติกรรมสุขภาพที่สนใจ Ability หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหา ซึ่งเปน

ความสามารถตามที่บุคคลหนึ่งๆ รับรู (perceived) วาตนมีอยู เชน ความเต็มใจจายสําหรับผลิตภัณฑ บริการ หรือ

ความคิด รวมท้ังปจจัยดานสติปญญา บรรทัดฐานทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม และปจจัยระหวางบุคคลที่จะ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ Motivation หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเห็นผลประโยชนที่ตนจะไดรับ จาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับประเด็นดานสุขภาพได เชน การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ

ดวยตนเอง ความคาดหวังตอผลที่จะไดรับ ความตองการการวางแผนครอบครัว หรือความตองการที่จะมีบุตร รวมท้ัง

ลักษณะที่ไมสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นดานสุขภาพ เชน ความตองการความเชื่อใจในการมีความสัมพันธทางเพศ 

ความตระหนักถึงพฤติกรรมหนึ่งๆ ประโยชนและตนทุนของการมีพฤติกรรมนั้น และการจอบสนองทางอารมณตอ

เหตุการณในอดีต 

 

สวนท่ี 3 การประเมินวัตถุประสงคของโครงการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งหมายถึงการใชผลิตภัณฑ หรือการใชบริการของ

กลุมเปาหมาย และ/หรือ พฤติกรรมการลดความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพที่ไมเกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑหรือบริการ 

นอกจากนี้ ยังรวมการประเมินการยอมรับ (adopt) พฤติกรรมเหลานี้ ในกลุมเปาหมายที่มีความจําเปนดานสุขภาพ 

(health needs) หรือความสุมเส่ียงตอปญหาสุขภาพ ซึ่งการมีพฤติกรรมดังกลาวจะชวยในการปรับปรุงสุขภาพและ/หรือ

คุณภาพชีวิต 

 

สวนท่ี 4 การประเมินจุดมุงหมาย (goal) ของ social marketing สําหรับการสรางเสริมสุขภาพ ในการพัฒนาสถานะทาง

สุขภาพหรือคุณภาพชีวิต 

 

 อยางไรก็ตามในการวางแผนการประเมินมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคม ผูศึกษาตอง

พัฒนากรอบการประเมินที่มีความเหมาะสมกับประเด็นที่ตนตองการศึกษา ไมจําเปนตองใชกรอบที่มีการเสนอในทฤษฎี

ตางๆ อยางเต็มรูปแบบ เพราะกรอบการประเมินตางๆ ตามทฤษฎีนั้นเปนการเสนอแนวทางอยางคราวๆ และ

ครอบคลุมทั้งหมดเพ่ือใหผูใชไดมองเห็นภาพรวมของการประเมิน แตในการนําไปใชนั้นผูใชตองพิจารณาความ

เหมาะสมของสิ่งที่ตนตองการศึกษา ยกตัวอยางเชน การศึกษานี้เปนการศึกษาสถานการณในชุมชนท่ีสนใจสองแหง ซึ่ง

มุงศึกษามาตรการสรางเสริมสุขภาพที่พบในชุมชนรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนเปนหลัก และมีเวลาใน

การศึกษาที่คอนขางจํากัดดังนั้นหากนํากรอบที่เสนอขางตนมาเปนกรอบในการวิเคราะหทั้งหมดก็อาจไมเหมาะสม 

เพราะการศึกษานี้มิไดมุงประเมินมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคมจึงไมสามารถประเมินสวนที่

หนึ่งไดเนื่องจากมิใชวัตถุประสงคของการศึกษา และในขณะเดียวกันก็ไมสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานะ

ทางสุขภาพไดเนื่องจากเปนการวัดที่ตองอาศัยเวลาที่ยาวนานซึ่งเปนขอจํากัดที่สําคัญที่ไมสามารถดําเนินการได เปน

ตน 

 



 

ปจจัยอื่นๆ ท่ีอาจสงผลตอการตลาดเพื่อสังคม 

 เปนที่ทราบกันดีวาการสื่อสารผานสื่อเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได 

ตองพิจารณาปจจัยดานโครงสรางของสังคมดวย เชน โครงสรางทางการเมือง กฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจและสภาพ

สังคม ก็เปนปจจัยที่สําคัญตอทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากร ความสําคัญของปจจัยเชิงโครงสราง 

เชน กรณีการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาในเรื่องรณรงคการรีไซเคิลในโรงเรียน [34] ที่แสดงใหเห็นวาปจจัยสําคัญที่มีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็คือปจจัยเชิงโครงสราง ในที่นี้คือถังขยะสําหรับรีไซเคิลเพราะถึงแมจะสามารถรณรงค

ใหเกิดความตระหนักในหมูนักเรียนแลวกลับพบวาไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได เนื่องจาก

โรงเรียนมิไดจัดหาถังขยะสําหรับรีไซเคิลไวรองรับจึงทําใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนตน สวนการศึกษานี้พบวาการ

รณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นถึงแมจะประสบความสําเร็จเปนอยางดีในบางพื้นที่เชนปายรถเมล แตในพ้ืนที่

สาธารณะในชุมชน เชน รานคาชุมชนที่ศึกษากลับพบวายังมีผูสูบบุหรี่ยังสูบจํานวนมากเพราะ รานคาเหลานี้มักให

ประชาชนดื่มสุราแบงขายในบริเวณรานคาไดโดยจัดเตรียมที่นั่งดื่มสุราและที่เขี่ยบุหรี่ไวให ทําคนทั่วไปใหเขาใจวาเปน

สถานที่สูบบุหรี่ได  

 

จากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาปจจัยแวดลอมมีอิทธิพลคอนขางมากตอความสําเร็จในการดําเนินมาตรการ เชน 

กรณีงานบุญปลอดเหลานั้น นอกจากจะเจาะจงกลุมเปาหมายที่เปนผูที่มักดื่มเหลาในงานประเพณีทางศาสนาตางๆ นั้น 

อีกบุคคลที่มีความสําคัญก็คือ เจาอาวาส หรือผูมีหนาที่เกี่ยวของที่ดูแลกิจการตางๆ ภายในวัด ยกตัวอยางเชน จากการ

สนทนากลุมพบวาปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็คือความรวมมือของเจาอาวาสที่

เครงครัดในเรื่องดังกลาว จึงทําใหไมมีใครกลาที่จะนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาไปเล้ียงหรือดื่มเวลามีงานในวัด 

นอกจากนั้นกระแสการตื่นตัวของสังคมยังเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชนไดรับ หรือไมไดรับสาร เชน กรณีของ

การรณรงค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ เพ่ือปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ซึ่งเปนการรณรงคในชวง

ที่การระบาดของไขหวัดดังกลาวกําลังเปนที่สนใจของคนในสังคมจึงทําใหประชาชนตระหนักถึงคามรุนแรงของโรคและ

พยายามหาทางที่จะปองกันตนเอง เปนตน 
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บทเรียนจากการศึกษา 

 

สุดทายนี้ผูวิจัยไดสรุปบทเรียนจากงานวิจัยซึ่งแบงออกไดเปนสองสวนคือ (1) บทเรียนที่ไดจากขอคนพบใน

งานวิจัย และ (2) บทเรียนที่ไดจากระเบียบวิธีวิจัยที่ใช ในสวนสุดทายผูวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคม  

บทเรียนท่ีไดจากขอคนพบในงานวิจัย 

 บทเรียนที่เกี่ยวของกับขอคนพบในงานวิจัยที่เปนสาระสําคัญไดสรุปในกรอบขอความดานลางเพื่องายตอการ

ส่ือสารและจดจํา 

• ประชากรกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสรางถึงแมจะมีขอจํากัดในดานกําลังซื้อและเวลา เพราะมีรายได

นอยและตองทํางานหนัก แตกลับมีความสะดวกสบายและแรงจูงใจในการเขาถึงสินคาที่ทําลายสุขภาพ เชน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ ดังนั้นการออกแบบมาตรการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชากรกลุมนี้จะตอง

เขาใจบริบทและคนหาชองทางในการลดความสะดวกและแรงจูงใจในการเขาถึงสินคาที่ทําลายสุขภาพ

เหลานั้น 

• การสรางเสริมสุขภาพที่เปนมาตรการทางกฎหมาย เชน กําหนดเวลาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล การกําหนด

อายุผูซื้อบุหรี่ มักดอยประสิทธิผลโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประชากรกลุมพนักงานโรงงานและคนงาน

กอสราง จึงมีผูแนะนําใหเพ่ิมการบังคับใชกฎหมาย แตการศึกษาวิจัยนี้บงชี้วาการใชหลักการตลาดเพื่อสังคม

เพ่ือส่ือสารใหประชากรกลุมนี้เขาใจสาระและวัตถุประสงคที่แทจริงของมาตรการเหลานั้นเปนส่ิงจําเปน 

• ขอมูลที่สอดคลองกับความรูและทัศนคติที่มีอยู มีอิธิพลตอการรับรูของประชากรกลุมนั้นๆ เชน หากขอมูล

ใหมไมสอดคลองกับทัศนคติเดิมอาจทําใหเกิดการปฏิเสธขอมูลใหมเหลานั้น ในทางตรงขามหากขอมูลใหม

เปนไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติเดิมของกลุมเปาหมายก็จะงายตอการรับรูและเปล่ียนแปลง ดังนั้นการทํา

ความเขาในวิธีคิด ความเชื่อและทัศนคติเดิมของประชากรกลุมเปาหมายมีความสําคัญย่ิงตอการสื่อสารเพื่อ

การสรางเสริมสุขภาพ 

• ควรใชการตลาดเพื่อสังคมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ไมยากและมีตนทุนในการ

เปล่ียนแปลงต่ํา เชน การเสนอใหงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้น หรือละเวนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

บางชวงเวลา ทําใหกลุมเปาหมายสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงายและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

กอนที่จะกาวไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ยากขึ้น เชน เลิกบุหรี่หรือสุรา  

• ประสิทธิผลของมาตรการตลาดเพื่อสังคมที่ชักจูงใจใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพขึ้นกับปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับมาตรการ ไดแก ภาษาและแรงจูงใจ (เชน แรงกดดันจากคนรอบ

ขาง) การปรับตัวของกลุมเปาหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และปจจัยภายนอก เชน ความกลัวและการแพร

ระบาดของโรค ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงตองมีการประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิผลของ

มาตรการตลาดเพื่อสังคมอยูเปนระยะเพ่ือปรับปรุงมาตรการใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัต 



 

บทเรียนท่ีไดจากระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช 

1. การศึกษานี้เริ่มตนดวยการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทีมวิจัยเขาไปอาศัยอยูในบริเวณชุมชนเปนเวลา 2 เดือนในกลุม

พนักงานโรงงานและ 1 เดือนสําหรับกลุมคนงานกอสรางเพื่อทําความรูจักและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลพ้ืนฐาน วิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงพฤติกรรมและปจจัยเส่ียงที่พบในชุมชนที่เลือกศึกษา จากนั้นจึง

สํารวจเชิงปริมาณในประเด็นที่สนใจ หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําเสนอขอคนพบทั้งหมดแกตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ หาเหตุผลเพ่ือหาคําอธิบายขอคนพบ และรายงานผลการศึกษาให

ชุมชนนําไปใชประโยชนในอนาคต ลักษณะของการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเชนนี้

เปนกระบวนการที่ดีและนาสนใจมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ใหมและซับซอน 

อยางไรก็ตามบทเรียนจากการศึกษาที่ไดพบวา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาชุมชนในชวงแรกมีความสําคัญ เพราะ

ขอมูลหลายอยางที่นาสนใจมักไดมาจากการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมทั่วไปของคนในชุมชน และในชวงเวลา

เชาตรูหรือค่ํามืดเพราะเปนเวลาที่พนักงานโรงงานและคนงานกอสรางกลับมาจากสถานที่ทํางาน นักวิจัยพิจารณา

วาระยะวลา 2 เดือนในกลุมพนักงานโรงงานเปนเวลาที่เหมาะสมมากกวาระยะเวลา 1 เดือนที่ใชในกลุมคนงาน

กอสราง ซึ่งเห็นไดจากการใหความรวมมือและความไววางใจในการใหขอมูล อัตราการยอมรับในการตอบ

แบบสอบถามรวมถึงการใหสัมภาษณในกลุมคนงานกอสรางมีนอยกวากลุมพนักงานโรงงาน 

2. วิธีการที่ใชในการศึกษาชุมชในระยะแรกของงานวิจัยนี้มีความนาสนใจหลายประการ ควรคาแกการเรียนรู ไดแก  

นักวิจัยไดออกแบบการบานเปนรายสัปดาหใหแกพนักงานเก็บขอมูลในชุมชนซึ่งสวนใหญไมมีประสบการณวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยการบานแตละสับดาหมีความเชื่อมโยง สอดคลอง กระตุน ทาทาย ใหผูศึกษาชุมชนมีความ

สนุกสนานในการเก็บขอมูลและขณะเดียวกันมิไดปดกั้นกรอบความคิด และนอกเหนือจากการเขียนบทความเพื่อ

รวบรวมเปนขอมูลไวที่นักวิจัยทุกสัปดาห ผูศึกษาชุมชนไดนําขอคนพบมานําเสนอเพื่อแบงปนขอมูล ประสบการณ 

ความเห็น และทัศนคติที่มีตอขอคนพบทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและกระตุนใหเกิดการวิเคราะหและพินิจ

ปญหานั้นอยางรอบดาน ในบางครั้งการบานเหลานั้นเปนรายกลุมทําใหเสริมสรางวิธีการทํางานเปนทีมและรวมคิด

วิเคราะหอยางเปนองครวม ในการนี้ผูวิจัยไดเผยแพรการบานสําหรับการศึกษาชุมชนในภาคผนวก 

3. การศึกษาขอมูลกับกลุมเปาหมายทั้งกลุมคนงานกอสรางและพนักงานโรงงานยังมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาทํางาน

ของคนทั้งสองกลุมซึ่งพบวาทั้งสองกลุมมีเวลาทํางานที่คอนขางยาวนาน (มากกวา 12 ชั่วโมงตอวัน) และเมื่อเลิก

งานก็ตองการที่จะพักผอนเตรียมตัวสําหรับการทํางานในวันตอๆ ไป ผูศึกษาพบวาหากตองการมีเวลาในการ

พูดคุยกับกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสรางนั้นวันเดียวที่จะสามารถพบคนทั้งสองกลุมไดคือวันอาทิตย หรือ

ในกลุมคนงานกอสรางซึ่งมีเวลาเขา-ออกงานที่แนนอนก็คือหลังสองทุมถึงส่ีทุม ในกลุมคนงานกอสรางซึ่งมีการ

โยกยายคอนขางบอย ในชวงแรกของการศึกษาชุมชนผูศึกษาชุมชนสามารถทําความรูจักกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง 

ทําใหไดรับความรวมมือเปนอยางดี อยางไรก็ตามเมื่อมาถึงขั้นตอนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามคนงาน

บางสวนไดโยกยายตามไซทงานไปทําใหมีคนกลุมใหมยายเขามาในแคมป สงผลใหเกิดอุปสรรคในการเก็บขอมูล  

4. การคัดเลือกพนักงานเก็บขอมูลชุมชนก็มีความสําคัญ ถึงแมวาการศึกษานี้จะดําเนินการในเขตจังหวัด

สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร แตพบวาประชากรในทั้งสองกลุมที่ศึกษากลับเปนคนที่โยกยายมาจากภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ดังนั้นการคัดเลือกผูที่สามารถพูดภาษาอีสาน และภาษาเหนือไดทําให

สามารถสรางความสนิทสนมกับกลุมตัวอยางไดรวดเร็ว 

5. การสํารวจเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามไมเปนที่คุนเคยของคนสองกลุมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนงาน

กอสรางที่มักไมมีสมาธิในการตอบแบบสอบถามที่ใชระยะเวลานาน (การศึกษานี้ใชเวลาในการตอบโดยเฉลี่ย 20 

นาที) ประกอบกับสถานที่สําหรับการสัมภาษณในที่พักอาศัยของคนงานกอสรางก็ไมเอื้ออํานวยเพราะที่พักอาศัย

ต้ังอยูอยางแออัดและขาดแคลนสถานที่สาธารณะที่มีความเหมาะสมทําใหตองสัมภาษณตามทางเดินระหวาง

บานพักซึ่งมีผลตอความเปนสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

6. ผูวิจัยพบวาในการสนทนากลุมซ่ึงเปนขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกตองและทําความเขาใจตอผลการศึกษา 

ผูวิจัยไดทําการทดลองนําการรณรงคทางโทรทัศนมานําเสนอ พบวาไดรับความสนใจเปนอยางมากและสามารถ

กระตุนใหเกิดการอภิปรายในกลุมไดอยางกวางขวาง ดังนั้นในอนาคตผูวิจัยอาจพิจารณานําส่ือดังดลาวมาใชใน

การสํารวจในกลุมที่มีลักษณะใกลเคยีงกัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 สสส.และหนวยงานอื่นๆ ในภาครัฐและประชาสังคมไดลงทุนจํานวนมากไปกับมาตรการการตลาดเพื่อ

สังคม อยางไรก็ตามกลับพบวามีงานวิจัยจํานวนนอยมากที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการตลาดเชิงสังคม

อยางเปนรูปธรรมที่มีการวัดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบระยะสั้น เชน ความรูและทัศนคติที่ปล่ียนแปลง 

ผลกระทบระยะกลาง เชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และผลกระทบที่เปนเปาหมายสุดทาย ไดแก การมีสุขภาวะที่ดี

ปลอดจากโรคและความเสี่ยง ผูวิจัยเสนอใหผูสนใจทําการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการตลาดเชิงสังคมอยางเปน

ระบบดังกลาวโดยมีการควบคุมปจจัย ตัวแปรที่เกี่ยวของอื่นๆ ในลักษณะของการวิจัยกึ่งทดลองที่เรียกวา Cluster 

randomized (experimental) study [35] ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อ

สังคมซึ่งมีศักยภาพสําหรับการแกไขปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศหลายประการ เชน การปองกันการมี

เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย (ซึ่งปจจุบันรัฐบาลใหความสนใจกับปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุน) การออกกําลัง

กาย การปองกันภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน เปนตน 

 

 จากการศึกษานี้พบวาประชากรกลุมพนักงานโรงงานและคนงานกอสรางมีวิถีชีวิต ความรูและทัศนคติตอ

การดํารงชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเฉพาะ อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยเพ่ือทําใหเกิดองคความรูสําหรับการ

แกไขปญหาสาธารณสุขของคนกลุมนี้ยังมีจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาวิจัยในลุมอื่นๆ เชน ขาราชการ นักศึกษา 

ผูสูงอายุ หรือเด็กนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในการนําไปใชในการกําหนด

นโยบายหรือออกแบบมาตรการเพื่อแกไขปญหากับประชากรกลุมนี้หรือกลุมอื่นๆ ที่มีขอจํากัดเชนเดียวกัน 

 

 ประการสุดทายการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยการตลาดเพื่อสังคมในอนาคตนั้น

ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย ดังนั้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการสรางเสริมสุขภาพ



 

ในอนาคตควรเปดโอกาสใหประชากรกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมมากที่สุดทาที่จะทําไดมิใชเปนเพียงผูใหขอมูลแต

รวมไปถึงการออกแบบวิธีการวิจัย การมีสวนรวมในการวิเคราะหและอภิปรายผลของขอคนพบและเสนอแนะเชนที่ทํา

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งนอกเหนือจากจะทําใหงานวิจัยมีความเหมาะสมกับบริบท ยังทําใหประชากรกลุมเปาหมายรูสึกวา

ตนเองเปนเจาของมาตรการนั้นๆ ซึ่งเปนมาตรการที่มุงแกปญหาสุขภาวะของตนเอง 
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ระเบียบวิธีวจิัย  



ระเบียบวิธีวิจัย 

1. วิธีการศึกษา 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบไปขางหนา (Prospective study) ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการศึกษา

เชิงปริมาณจะเปนการสํารวจภาคตัดขวาง (Panel data survey) เพ่ือทราบพฤติกรรมสุขภาพที่สนใจของกลุมประชากร

เปาหมาย และการรับรูขอมูลขาวสารเรื่องการสรางเสริมสุขภาพตามมาตรการที่เลือกมาศึกษา 

 

 การศึกษาเชิงคุณภาพใชวิธีการศึกษาแบบสังเกตการณไปขางหนา (prospective observational study) โดย

ทีมวิจัยเขาไปเรียนรูดวยการเฝาดูปรากฏการณที่ศึกษา ในขณะท่ีปรากฏการณนั้นเกิดขึ้นและดําเนินไปตามธรรมชาติ

ติดตอกันเปนเวลานานเพื่อทําความเขาใจและ/หรืออธิบายสิ่งที่คนพบจากการศึกษาเชิงปริมาณโดยในการสังเกตนี้จะ

แบงเปนการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation)1 และไมมีสวนรวม (non-participant observation)2 [13] 

ในสวนแรกจะเปนการเขาไปคลุกคลีกับกลุมตัวอยาง มีสวนรวมกับกิจกรรมเพื่อทําความเขาใจปจจัยที่มีผลตอการรับรู

และตัดสินใจ อีกสวนหนึ่งจะเปนการสังเกตเพื่อที่จะตรวจสอบความรูที่คนพบและเพื่อความเขาใจเชิงระบบ  

 

 เมื่อไดขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากการศึกษาชุมชนและแบบสอบถามแลวจึงจัดการสนทนากลุม

เพ่ือนําเสนอผลและสอบถามความคิดเห็นจาก กลุมตางๆ ไดแก (1) กลุมพนักงานโรงงาน (2) กลุมผูพักอาศัยใน

หมูบานที่มิใชพนักงานโรงงาน (3) กลุมคณะกรรมการหมูบานและผูแทนจากเทศบาลตําบลแพรกษา และ (4) กลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขและเจาหนาที่สถานีอนามัย สําหรับการสนทนากลุมในพ้ืนที่ศึกษาคนงานกอสรางนั้นประกอบไป

ดวย (1) กลุมคนงานกอสราง และ (2) กลุมคนที่อาศัยในแคมปคนงานกอสรางที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เชน คาขาย 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เปนตน 

 

2. การคัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา 

 2.1 การเลือกพ้ืนที่เพ่ือศึกษากลุมพนักงานโรงงาน 

 ในขั้นแรกผูวิจัยคัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาจากนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล ซึ่งเบ้ืองตนตองหารใชนิคม

อุตสาหกรรมเปนพ้ืนที่ในการศึกษา อยางไรก็ตามเมื่อศึกษาเบื้องตนถึงความเปนไปไดในการใชพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่

ศึกษาพบวามีขอจํากัดมากมาย เนื่องจากภายในโรงงานเปนสถานที่ที่ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไป และหาก

ปกหลักศึกษาอยูบริเวณรอบนอกโรงงานแลวก็จะไมสามารถพูดคุยกับพนักงานโรงงานไดมากนัก เนื่องจากโรงงานสวน

ใหญไมอนุญาตใหคนงานออกมาขางนอกบริเวณโรงงานในเวลาพัก อยางไรก็ตามจากการศึกษาโดยการสังเกตและ

พูดคุยกับพนักงานโรงงานในชวงเลิกงาน พบวาพ้ืนที่ที่นาสนใจสําหรับการศึกษาวิถีชีวิตของพนักงานโรงงานก็คือ 

                                                            
1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation/ Field Observation ) ผูสังเกตเขาไปมีสวนรวมในชุมชนหรือเปนสวนหน่ึงของกลุม

คนที่ทําการศึกษา ทํากิจกรรมรวมกัน และทําใหคนในชุมชนยอมรับ (ระเบียบวิธีไดแก การสังเกต การซักถาม การจดบันทึก) 
2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non- participant Observation / Unobtrusive Method) การสังเกตที่ผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมกลุมที่ทําการศึกษา เปนเพียงเฝาสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดข้ึนเทานั้น ทั้งน้ีเพื่อไมใหเกิดการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมที่เคยเปน 

 



ชุมชนที่พนักงานโรงงานเหลานี้พักอาศัย ซึ่งนอกจากจะทําใหไดกลุมตัวอยางที่หลากหลายแลว หากนักวิจัยเขาไปใช

ชีวิตอยูจะทําใหเกิดความคุนเคยในการพูดคุยระหวางผูศึกษาชุมชนและกลุมตัวอยางมากกวา 

 

เกณฑในการเลือกพื้นท่ีศึกษากลุมพนักงานโรงงาน 

1. ชุมชนขนาดใหญที่มีผูพักอาศัยเปนพนักงานโรงงานจํานวนมากพอกับขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ (400 คน)  

2. ชุมชนตั้งอยูใกลเขตนิคมอุตสาหกรรม 

3. กลุมเปาหมายเปนคนไทย 

4. พ้ืนที่อนุญาตใหเขาไปศึกษา 

 

 ผูศึกษาไดเลือกหมูบานเอื้ออาทร 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เปนพ้ืนที่ในการศึกษา โดยหลักจากอบรมผู

ศึกษาชุมชนแลวจึงสงผูศึกษาชุมชนทั้ง 10 คนไปอาศัยอยูบริเวณชุมชนบานเอื้ออาทร (สาเหตุที่อยูในบานเอื้ออาทร

ไมไดเนื่องจากขอกําหนดของการเคหะแหงชาตวิาการอาศัยในบานเอื้ออาทรนั้น ผูอาศัยตองเปนผูซื้อบานในโครงการนี้

เทานั้น ไมมีระบบการเชา)  

 

 2.2 การเลือกพ้ืนที่เพ่ือศึกษากลุมคนงานกอสราง 

 เริ่มจากการเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการประสานงานตางๆ หาสถานที่กอสรางในเขตจังหวัดนนทบุรีโดย

ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักการชาง เทศบาลนนทบุรีเรื่องขอมูลของสถานที่กอสรางในเขตนนทบุรี ทั้งนี้เลือกจาก

สถานที่กอสรางขนาดใหญ (พ้ืนที่ใชสอยเมื่อสรางเสร็จแลวมากกวา 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เชน บานจัดสรร หรือ

ทาวเฮาสของโครงการขนาดใหญ) เพ่ิงเริ่มกอสรางภายในป พ.ศ. 2552 เนื่องจากตองการกลุมคนงานที่เปนแรงงานไร

ฝมือซึ่งมักจะเปนกลุมที่เขามาบุกเบิกงานกอสราง ซึ่งเรียกวาระยะโครงสราง หากสรางเกือบเสร็จแลวจะเปนแรงงาน

ฝมือซึ่งจะเขามาเก็บรายละเอียดงานรวมถึงเดินระบบตางๆ ของอาคาร ไซทที่เลือกตองเปนไซทที่มีแคมปคนงาน

กอสรางอยูบริเวณใกลๆ เพ่ือความเหมาะสมในการศึกษาวิถีชีวิตของคนกลุมนี้ นอกจากนั้นเกณฑสําคัญที่ใชในการ

คัดเลือกคือตองเลือกคนงานที่เปนคนไทย เนื่องจากเปนเปาหมายของมาตรการสรางเสริมสุขภาพในประเทศไทย 

จากนั้นนักวิจัยขับรถดูตามไซทตางๆ ที่มีขอมูลอยูในเอกสารของเทศบาล พูดคุยกับเจาหนาที่ที่ควบคุมการกอสราง

รวมถึงที่ดูแลไซท ในที่สุดจึงไดเลือกศึกษาโดยยึดแคมปที่คนงานอยูเปนหลัก คือ 

 

เกณฑในการเลือกพื้นท่ีศึกษากลุมคนงานกอสราง 

1. พ้ืนที่กอสรางหรือพ้ืนที่พักอาศัยที่มีกลุมคนงานขนาดใหญทํางานและ/หรืออาศัยอยูเปนจํานวนมากพอกับขนาดกลุม

ตัวอยางที่ตองการ (400 คน) 

2. เพ่ิมเริ่มกอสราง (อยูในระยะโครงสราง) 

3. คนงานสวนใหญเปนคนไทย 

 

3. ประชากรกลุมเปาหมาย 



3.1 กลุมคนงานกอสรางที่มีแหลงพํานักชั่วคราวในสถานที่กอสรางในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล โดย
จํานวนคนงานกอสรางที่เขารวมการศึกษาอยางนอย 400 คน  
3.2 กลุมพนักงานโรงงานในเขตปริมณฑลที่มีขนาดจํานวนพนักงานโรงงานอยางนอย 400 คน  

 

4. วิธีการคัดเลือกประชากร 

 เนื่องจากการศึกษานี้ไมตองการความเปนตัวแทนของประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งหรือประชากรทั้งประเทศแตมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือเขาใจบริบทและปจจัยของประชากรที่ศึกษาที่มีตอการตลาดเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การ

คัดเลือกตัวอยางจึงทําโดยเจาะจง (Purposive sample selection) ทั้งนี้ขึ้นกับความรวมมือของนายจางหรือหัวหนา

คนงานและความสมัครใจในการเขารวมการศึกษาของกลุมเปาหมาย ตัวอยางทุกคนจะตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาครั้งนี้และแสดงเจตจํานงยินยอมเขารวมการศึกษาเปนลายลักษณอักษร (informed consent)  

5. การคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample size calculation)  

 การศึกษาวิจัยนี้ทําการคํานวณขนาดตัวอยางจากประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระกัน เพ่ือทําการเปรียบเทียบ

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพผานการตลาดเชิง

สังคมในกลุมพนักงานโรงงานกับกลุมอาชีพอื่น ๆ ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เดียวกัน โดยนําสัดสวนของการดื่มสุราที่ไดจาก

การเก็บขอมูลจากการทดสอบแบบสอบถามเบื้องตน 100 คน พบวา สัดสวนของคนที่ดื่มสุราในกลุมอาชีพอื่น ๆ และ

กลุมพนักงานโรงงานมีคาเทากับ 0.57 และ 0.64 ตามลําดับ นาํมาใชสูตรในการคํานวณขนาดตัวอยางในการวิจัย ดังนี้  

 

  

  

 

 

 

เมื่อ  p1= สัดสวนในการเกิดเหตุการณที่สนใจของกลุมอาชีพอื่น ๆ  

 p2= สัดสวนในการเกิดเหตุการณที่สนใจของกลุมพนักงานโรงงาน 

 q1= สัดสวนในการเกิดเหตุการณอ่ืนของกลุมอาชีพอื่น ๆ (1- p1) 

  q2= สัดสวนในการเกิดเหตุการณอ่ืนของกลุมพนักงานโรงงาน (1- p2) 

 Zα/2= 1.96 เมื่อคา α=0.05 

 Zβ= 0.842 เมื่อคากําลังการทดสอบ = 0.80 

 

[ ]

2

α /2 1 1 β 2 2
2

1 2

2

2

(Z p q +Z p q )
n/pair = 

(p -p )

1.96 (0.57*0.43)+0.842 (0.64*0.36)
         =  

(0.57-0.64)
         =  385.57

        386



จากสูตรคํานวณ จําเปนตองใชขนาดตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 386 คน ทางผูวิจัย ตองการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปองกัน

ความผิดพลาดในการเก็บขอมูลประมาณ 5% ดังนั้นตองทําการเก็บขอมูลในแตละกลุมจํานวน 405 คน (เก็บจริงได

ขอมูลที่สมบูรณทั้งหมดรวม 2 กลุม 799 คน)  

ที่มา 

เติมศรี ชํานิจารกิจ, สถิติประยุกตทางการแพทย, พิมพครั้งที่ 6, 2544, หนา 99-132 

อรุณ จิรวัฒนกุล และคณะ, ชีวสถิติ, พิมพครั้งที่ 2, 2534, หนา 196-201 
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            โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
(Health Intervention and Technology Assessment Program)  

------------------------------------------------------------------- 
แบบสอบถามโครงการประเมินประสิทธิผลของมาตราการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคมในกลุมคนงาน

กอสรางและพนักงานโรงงาน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป   

 รหัสรายการ 

1. อายุ………………….(ปเต็ม)  
2. เพศ 

 ชาย = 1 

 

 หญิง = 2 
 

3. การศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา หรือ ตํ่ากวา = 1   

 มัธยมศึกษาตอนตน = 2 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. = 3 

 

 อนุปริญญา/ปวส. = 4  

 ปริญญาตรี = 5 

 ปริญญาโทหรือสูงกวา = 6 

 

 

4. อาชีพ 

 นายจาง = 01  

 ทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง = 02  

 ชวยธุรกิจในครัวเรือน โดยไมไดรับคาจาง= 03 

 ลูกจางรัฐบาล = 04  

 ลูกจางรัฐวิสาหกิจ = 05  

 

 พนักงานโรงงานที่ทํางานออฟฟศ = 06 

 พนักงานโรงงานที่ทํางานในไลน = 07 

 ลูกจางเอกชนอื่นๆ = 08 

 นักเรียน นักศึกษา = 09 

 วางงาน = 10 

 

 

5. เวลาทํางานของทานในสัปดาหที่ผานมา (วงเล็บในกรณีทํางานนอกเวลา)  

วัน เวลาทํางาน  

วันจันทร  .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

วันอังคาร .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

วันพุธ .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

วันพฤหัส .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

วันศุกร .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

วันเสาร .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

วันอาทิตย .................... - ....................น. (และ .......................... - ..........................น.)  

6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (ที่อาศัยดวยกันในบานเอื้ออาทร รวมตัวทานเอง)  

ชุดที่................................................................ 
ผูบันทึก..........................................................  
สถานที่........................................................... 
วันที่................................................................ 
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 รหัสรายการ 

7. ทานอาศัยอยูกับใครบาง (ไมรวมผูตอบแบบสอบถาม)  

  พอ = 01 

 แม = 02 

 ลูก........คน = 03 

 สามี/ภรรยา = 04 

 เขย/ สะใภ...................คน = 05 

 พอสามี/ ภรรยา = 06 

 แมสามี/ ภรรยา = 07 

 พ่ี-นองพอแมเดียวกัน.................คน = 08 
 ปู ยา ตา ยาย................คน = 09 

 ญาติ ...........................คน = 10 

 เพ่ือน...............คน = 11 

 หลาน..................คน = 12 

 ลูกจาง..................คน = 13 

8. รายไดครัวเรือน (บาทตอเดือน ยกเวนลูกจางหรือผูเชาอยูอาศัย ในกรณีที่สมาชิกมิไดรวมกัน
รับผิดชอบคาใชจายในครัวเรือน—แยกกระเปากันอยางชัดเจน ใหระบุเฉพาะรายไดของผูตอบ
แบบสอบถาม) 

,  

รายละเอียดของสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน ท่ีทานรับฟง รับชมเปนประจํา  

9. ในสัปดาหที่ผานมาทานรับชมเคเบิลทีวีหรือไม 

 รับ = 1  ไมรับ = 2 
10. ประเภทรายการโทรทัศนที่ทานรับชมเปนประจํา  

 ขาว/รายการวิเคราะหขาว = 1 

 ละคร/ภาพยนตร = 2 

 การตูน = 3 

 เกมโชว/วาไรตี้โชว = 4 

 ดนตรี คอนเสิรต = 5 

 สารคดี/ความรู = 6 

 กีฬา = 7 

 ธรรมะ = 8 

 แนะนําสินคา เชน TV direct = 9 

 

11. ชวงเวลาที่ทานดูทีวีมากที่สุดในรอบสัปดาหที่ผานมา (ตอบเพียงขอเดียว)  

  เชา (05.00-09.00) = 1 

 สาย (09.01-12.00) = 2 

 เที่ยง (12.01-13.00) = 3 

 บาย (13.01-16.00) = 4 

 เย็น (16.01-18.00) = 5 

 ค่ํา (18.01-20.00) = 6 

 หลังขาวภาคค่ํา (20.01-22.00) = 7 

 ดึก (22.00 ขึ้นไป) = 8 
12. ในรอบสัปดาหที่ผานมาทานฟงวิทยุหรือไม  

  ฟง = 1  ไมฟง = 2 (ขามไปขอ 14) 

13. ประเภทรายการวิทยุที่ทานฟงในรอบสัปดาหที่ผานมา  

  ขาว/รายการวิเคราะหขาว = 1 

 เพลง = 2 

 รายการสําหรับเด็ก = 3 

 ละครวิทยุ = 4 

 รายงานสภาพจราจร = 5 

 กีฬา = 6 

 การเมือง = 7 

 สารคดี = 8 
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 รหัสรายการ 

14. คล่ืนวิทยุที่ทานฟงบอยที่สุด (หากระบุไดใหระบุ)..........................................................  

15. ทานฟงวิทยุชุมชนบอยแคไหน  

  ไมฟงเลย = 1 

 บอยมาก (ทุกวัน) = 2 

 บอย (5-6 วันตอสัปดาห) = 3 

 บางวัน (3-4 วันตอสัปดาห) = 4 

 นานๆครั้ง (1-2 วันตอสัปดาห) = 5 

 ไมบอย (นอยกวา 1 วันตอสัปดาห) = 6 
16. ทานอานหนังสือพิมพรายวันเปนประจําหรือไม   

  อาน = 1  ไมอาน = 2 (ขามไปขอ 18) 

17. หนังสือพิมพรายวันที่อานเปนประจําคือ   

  ไทยรัฐ = 1 
 เดลินิวส = 2 
 ขาวสด = 3 

 หนังสือพิมพกีฬา = 4 

 สยามรัฐ = 5 

 อ่ืนๆ (ระบุ..............................) = 6 
18. ทานอานนิตยสารเปนประจําหรือไม  

  อาน = 1  ไมอาน = 2 (ขามไปขอ 20) 
19. ประเภทนิตยสารที่ทานอานเปนประจํา  

  ผูหญิง/แฟชั่น = 1 
 เทคโนโลยี = 2 
 บันเทิง/ดารา/นักรอง = 3 

 นิตยสารสําหรับผูชาย = 4 

 รถ/เครื่องยนต = 5 
 พระเครื่อง = 6 
 กีฬา = 7 

 สารคดี/ความรู = 8 
20. ในรอบสัปดาหที่ผานมาทานใชอินเตอรเนตหรือไม  

  ใช = 1  ไมใช = 2 (ขามไปขอ 22) 
21. ในรอบสัปดาหที่ผานมาทานใชอินเตอรเนตเพ่ือกิจกรรมใดบอยที่สุด  

  คนหา/สืบคนขอมูล = 1 
 ขาว = 2 
 ส่ังซื้อสินคา/ชําระคาบริการ = 3 

 สงอีเมล = 4 
 เกมออนไลน = 5 
 พูดคุย/สังคมออนไลน = 6 

 บันเทิง เชน ดูหนัง ฟงเพลง = 7 
22. ในรอบสัปดาหที่ผานมา ทานไดรับขอมูลขาวสารจากสื่ออ่ืนๆ เชน หอกระจายเสียง ปาย

โฆษณา แผนพับ SMS หรือไม 
 

 

 รับ = 1  ไมรับ = 2 (ขามไปสวนที่ 2) 
23. ในรอบสัปดาหที่ผานมา ทานไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อใดบาง (นอกจากโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร และอินเตอรเนต ตอบได 3 ตัวเลือก) 

 

 

 

 

 แคตตาล็อกสินคาหรือบริการ = 1 
 แผนพับใบปลิวโฆษณา = 2 

 SMS = 4

 หอกระจายเสียง = 5 
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 รหัสรายการ 

 แผนพับใบปลิวความรู = 3  รถกระจายเสียง = 6 

 ปาย โปสเตอรโฆษณา = 7 
 

สวนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ  
  รหัสรายการ 

สอบถามเรื่องเกียวกับโรคไขเลือดออก  

24. ทานรูจักและเคยไดรับแจกทรายอะเบทหรือไม (แสดงซองทรายอะเบท) 

รูจักและเคยไดรับแจก = 1 

รูจักและไมเคยไดรับแจก = 2 (ขามไปขอ 26) 

ไมรูจักและเคยไดรับแ จก = 3 

ไมรูจักและไมเคยไดรับแจก = 4 (ขามไปขอ 26) 

 

25. ทานไดนําทรายอะเบทที่ไดรับมาใชหรือไม    

 ใช = 1  ไมใช = 2 (ระบุเหตุผล)................................. 

26. ทานทราบหรือไมวา ทรายอะเบท/ทรายกําจัดลูกน้ํามีวิธีการใชอยางไร (แสดงตัวเลือก)  

 ใชใสในภาชนะบรรจุน้ําที่ไมมีการถายเท = 1 

ใชโรยในแหลงน้ําเสียบริเวณรอบชุมชน = 2 

โรยในทอน้ําทิ้ง = 3 

ไมทราบ = 4 

อ่ืนๆ (ระบุ......................................) = 5 
สอบถามเรื่องการดื่มแอลกอฮอล 

27. ใน 12 เดือนที่ผานมาทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม 

 

 

ดื่ม = 1 ไมดื่ม = 2 (ขามไปขอ 33) 

28. ระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ ทานไดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทใดบาง ตอบ
เรียงลําดับจากปริมาณมากที่สุดไปหานอยที่สุด 3 อันดับแรก (หาก 30 วันที่ผานมาไมไดดื่มขามไปขอ33) 

ลําดับที่ 1 

สุราขาว = 01  
เบียร = 02  
สุราสีย่ีหอไทย = 03  
สุราสีย่ีหอตางประเทศ = 04  
สุราหมักพ้ืนบาน (อุ, กระแช, สาโท, ฯลฯ) = 05 สุรา
กล่ันชุมชน = 06  
ไวน / แชมเปญ = 07  

บรั่นดี = 08 
ไวนคูลเลอร /สุราผสมน้ําผลไม/ เหลาปน = 09 
สุราจีน / เหมาไถ = 10 
เชี่ยงชุน = 11  
ยาดองเหลา = 12 
อ่ืน ๆ ระบุ .......................... = 13 

 

ลําดับที่ 2 

ลําดับที่ 3 

29. ระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล บอยแคไหน (ใหตอบเรียงลําดับ 1 – 3 ตามขอ28)  

 ความถี่  
5-7 วัน/สัปดาห = 1  
3-4 วัน/สัปดาห = 2  
1-2 วัน/สัปดาห = 3 
1-3 วัน/เดือน = 4 

ลําดับท่ี 1  

ความถี่  

หนวยดื่ม  

จํานวนที่ดื่ม / วัน  
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  รหัสรายการ 

   หนวยด่ืม 

เหลา:  
- ขวด 150 ซีซี = 01    - ฝา 10 ซีซี = 12  
- ขวดแบน 330 ซีซี = 02   - ฝา 20 ซีซี = 13  
- ขวดแบน 350 ซีซี = 03   - แกว 30 ซีซี = 14  
- ขวดกลม(เหลาขาว) 330 ซีซี = 04  - แกว 100 ซีซี = 15  
- ขวดกลม(เหลาขาว) 625 ซีซี = 05  - แกว 180 ซีซี = 16  
- ขวดกลม(เหลาขาว) 700 ซีซี = 06  - แกว 245 ซีซี = 17  
- ขวดกลม 700 ซีซี = 07   - แกว 255 ซีซี = 18  
- ขวดเหลี่ยม 700 ซีซี = 08   - แกว 280 ซีซี = 19  
- ขวดเหลี่ยม 750 ซีซี = 09                    - แกว 300 ซีซี = 20 
- ขวดเหลี่ยม 1000 ซีซี = 10                  - แกวมีหู 275 ซีซี = 21 
ขวดเหลี่ยม 1500 ซีซี = 11                    - แกวมีหู 500 ซีซี = 22    

เบียร:  

- กระปอง 330 ซีซี = 23   - แกว 280 ซีซี = 28  
- กระปอง 500 ซีซี = 24   - แกว 355 ซีซี = 29  
- ขวด 330 ซีซี = 25    - แกวทรงสอบ 320 ซีซี = 30  
- ขวด 640 ซีซี = 26    - แกวมีหู 285 ซีซี = 31  
- แกว 245 ซีซี = 27    - เหยือก 1000 ซีซี = 32  

ไวน น้ําผลไม สุราแช สาโท อุ :  

- แกว(ไวน) 100 ซีซี = 33    - ขวด(สุราแช สาโท) 700 ซีซี = 38  
- ขวด(ไวน) 700 ซีซี = 34    - อุ 1000 ซี = 39  
- ขวด (นํ้าผลไมผสมแอลกอฮอล) 330 ซีซี = 35  - อุ 2000 ซีซี = 40  
- ขวด(สุราแช สาโท) 330 ซีซี = 36   - อุ 3000 ซีซี = 41  
- ขวด(สุราแช สาโท) 640 ซีซี = 37  
จํานวนท่ีด่ืม / วัน  
กรณีดื่มไมครบเต็มหนวย ใหบันทึกคาเปนทศนิยม เชน ดื่มครึ่งขวด ใหบันทึกเปน  
 0.5 หรือ ดื่ม 5 คนตอขวด ใหบันทึกเปน 0.2 
 คิดตามปริมาณของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลชนิดนั้น  

ลําดับท่ี 2  

ความถี่  

หนวยดื่ม  

จํานวนที่ดื่ม / วัน  

ลําดับท่ี 3  

ความถี่  

หนวยดื่ม  

จํานวนที่ดื่ม / วัน  

  

30. ครั้งลาสุด ทานซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไหน  
 รานขายของชํา = 01  

รานสะดวกซื้อทั่วไป = 02  

รานคาในปมน้ํามัน (รานสะดวกซื้อ รานอาหาร)  = 03  

หางสรรพสินคา และซูเปอรมารเก็ต = 04  

รานขายเหลา = 05  

รานอาหาร = 06  

ตลาด = 07 

ผับ/บาร/คาราโอเกะ = 08  

ผลิตเองในชุมชน/บาน = 09   

รถพวง รถกระบะ = 10 

อ่ืน ๆ (ระบุ) = 11 

31. ครั้งลาสุด ทานซื้อสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาใด (ชั่วโมง / นาที)  
(ใหบันทึกเวลาเปน 24 นาฬิกา เชน บายโมง ใหบันทึกเลข 13 หรือ เที่ยงคนืใหบันทกึเลข 24 เปนตน) 

 

.  
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  รหัสรายการ 

32. ครั้งลาสุด ทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาใด (ชั่วโมง / นาที)  
(ใหบันทึกเวลาเปน 24 นาฬิกา เชน บายโมง ใหบันทึกเลข 13 หรือ เที่ยงคนืใหบันทกึเลข 24 เปนตน) 

 

.  
สอบถามเรื่องการสูบบุหร่ี 

33. ใน 12 เดือนที่ผานมาทานสูบบุหรี่/ยาเสนหรือไม  
 

 

สูบ = 1 ไมสูบ = 2 (ขามไปขอ 39) 

34. ปริมาณการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย (ใหเลือกตอบขอใดขอหนึ่ง)  Day 

34.1 ตอวัน...................มวน 34.2 ตอเดือน...................มวน Month

35. ย่ีหอบุหรี่ที่ทานสูบมวนลาสุด   

 กรองทิพย = 1 

สายฝน = 2 

วันเดอร = 3 

LM = 4 

ยาเสน (ระบุย่ีหอ) = 5 

อ่ืนๆ (ระบุ..............................) = 6 
36. ในครั้งลาสุด ทานไดบุหรี่/ยาเสนมาโดยวิธีใด  

 ซื้อแบบซอง (บุหรี่/ยาเสน) = 1 

ซื้อแบบแบงขาย = 2 

ไดฟรีจากบุคคลอื่น = 3 (ขามไปขอ 39) 

อ่ืนๆ (ระบุ........................) = 4 (ขามไปขอ 39) 
37. วิธีการซื้อในครั้งลาสุด   

 ซื้อเอง = 1 

ฝากผูอ่ืนซื้อ (ระบุวาใคร....................) = 2 

อ่ืนๆ (ระบุ............................) = 3 

38. ในครั้งลาสุด ทานซื้อบุหรี่ที่ใด   

 รานขายของชํา = 1  

รานคาในบริเวณที่พักอาศัย = 2 

รานสะดวกซื้อ = 3 

รานอาหาร = 4  

ตลาด= 5 

ผับ/บาร/คาราโอเกะ = 6  

รถพวง รถกระบะ = 7 

อ่ืนๆ (ระบุ..................................) = 8 
สอบถามเรื่องการบริโภคอาหาร 
39. ในสามมื้อลาสุด ทานไดซื้ออาหารสําเร็จ/อาหารตามสั่งทานบางหรือไม  

 

 
ซื้อ = 1  ไมซื้อ = 2 (ขามไปขอ 41) 

 

40. ในการซื้ออาหารมื้อลาสุดทานพิจารณาอะไรในการซื้อ (ตอบได 2 ลําดับ ทําเสร็จแลวขามไปขอ 42)  

 ตัวเลือก 1 
 ตัวเลือก 2 

ความสะดวก = 1 

รสชาติอาหาร = 2 

ความสะอาด = 3 

ราคา = 4 

ปายรับรองมาตรฐาน = 5 

อ่ืนๆ (ระบุ) = 6 
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41. เหตุใดทานจึงไมซื้ออาหารสําเร็จ (กรณีประกอบอาหารเองที่บาน ตอบได 2 ลําดับ)  

 ตัวเลือก 1 
 ตัวเลือก 2 

ไมสะดวก = 1 

ไมอรอย = 2 

ไมสะอาด = 3 

ราคาแพง = 4 

ไมมีปายรับรองมาตรฐาน = 5 

มีคนทําใหที่บาน = 6 

อ่ืนๆ (ระบุ) = 7 
42. ทานไดใชชอนกลางเวลาทานกับขาวรวมกับผูอ่ืน รวมท้ังคนในครอบครัวบอยแคไหน (อานตัวเลือก)  

 ทุกครั้ง = 1 

เกือบทุกครั้ง = 2 

ใชเปนสวนนอย = 3 

ไมเคยใชเลย = 4 
43. ทานไดลางมือกอนทานอาหารบอยแคไหน (อานตัวเลือก)  

 ทุกครั้ง = 1 

เกือบทุกครั้ง = 2 

เปนสวนนอย = 3 

ไมเคยลางเลย = 4 
44. ทานรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมบอยแคไหน (อานตัวเลือก)  

 ทุกครั้ง = 1 

เกือบทุกครั้ง = 2 

เปนสวนนอย = 3 

ไมเคยเลย = 4 
 

สวนที่ 3 ความรูและการรับรูมาตรการสงเสริมสุขภาพตางๆ  

 รหัสรายการ 

45. ทานเคยเห็นหรือไดยินขอความนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 1 หามจําหนายบุหรี่ใหแกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 
45.1. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุไมเกิน 3 ลําดับ)    
45.2. ทานคิดวาขอความดังกลาวบงบอกอะไร (แสดงตัวเลือก) 

ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปไมควรไปซื้อบุหรี่จากทางราน = 1 

ทางรานจะไมจําหนายบุหรี่ใหแกผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป = 2 

 

 

46. ทานเคยเห็นหรือไดยินขอความนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 2 จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-
14.00 น. และ 17.00-24.00) 

 
 

เคย = 1 ไมเคย = 2 
46.1. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุไมเกิน 3 ลําดับ)    
46.2. ทานคิดวาขอความนี้บงบอกอะไร (แสดงตัวเลือก) 

ใหมาซื้อสุราในเวลาดังกลาว = 1 

หามซื้อนอกเวลาดังกลาว = 2 

 

 

47. ทานเคยเห็นหรือไดยินขอความนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 3 อาหารสะอาด รสชาติอรอย)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 
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47.1. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุไมเกิน 3 ลําดับ)    
47.2. ทานคิดวาปายนี้บงบอกอะไร (แสดงตัวเลือก)  

 เปนรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานดานความสะอาดจากกระทรวงสาธารณสุข = 1 

เปนรานคาที่ไดรับการรับรองรสชาติจากกระทรวงสาธารณสุข = 2 
48. ทานเคยเห็นหรือไดยินขอความนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 4 กินรอน ชอนกลาง ลางมือ)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 
48.1. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุไมเกิน 3 ลําดับ)    
48.2. ทานคิดวาขอความนี้บงบอกอะไร 

ใหทานอาหารรอน ใชชอนกลาง และลางมือกอนทานอาหาร = 1 

ใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งก็ใชได = 2 

 

 

49. ทานเคยเห็นภาพนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 5 โฆษณารณรงคงดสูบบุหรี่ สสส.)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 
49.1 ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุไมเกิน 3 ลําดับ)    
49.2 ทานคิดวาภาพ/เรื่องนี้บงบอกอะไร 

การสูบบุหรี่เปนการทํางายสุขภาพผูอ่ืน ดังนั้นไมควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ = 1 

การสูบบุหรี่เปนตัวอยางที่ไมดีแกเด็กและเยาวชน = 2 

 

 

50. ทานเคยเห็นภาพนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 6 โฆษณารณรงคงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สสส.)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 
50.1 ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุไมเกิน 3 ลําดับ)    
50.2 ทานคิดวาภาพ/เรื่องนี้บงบอกอะไร 

การดื่มสุราเปนส่ิงตองหามในศาสนาพุทธ = 1 

ควรเล้ียงสุราในงานบุญเพราะเปนงานรื่นเริงสังสรรค = 2 

 

 

ตารางสถานที่ท่ีพบมาตรการ 
รานสะดวกซื้อ = 01 
หางสรรพสินคา = 02 
โรงเรียน = 03 
วัด = 04 
สถานีตํารวจ = 05 
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย = 06  
ปายรถเมล = 07 
ตูโทรศัพท = 08 
โทรทัศน = 09 

วิทยุ = 10 
นิตยสาร = 11 
หนังสือพิมพ = 12 
อินเตอรเน็ต = 13 
ปายโฆษณา = 14 
ขางซองบุหร่ี = 15 
โรงภาพยนตร = 16 
รถกระจายเสียง = 17 
ตลาด = 18 

รานอาหาร/ศูนยอาหาร = 19 
ที่ทํางาน = 20 
รานขายของชํา/โชวหวย=21 
สถานที่ราชการ = 22 
รถสองแถว = 23 
รถโดยสารประจําทาง=24 
ปมนํ้ามัน = 25 
ตูบุหร่ี = 26 
อื่นๆ (ระบุ............) = 27 
จําสถานที่ไมได = 99 

 



1 

 

            โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
(Health Intervention and Technology Assessment Program)  

------------------------------------------------------------------- 
แบบสอบถามโครงการประเมินประสิทธิผลของมาตรการสรางเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคม 

ในกลุมคนงานกอสรางและพนักงานโรงงาน 

สวนที่ 1 พฤติกรรมสุขภาพ  
  รหัสรายการ 

 สอบถามเรื่องการดื่มแอลกอฮอล  

1. ทานเคยดื่มแอลกอฮอลหรือไม (ไมนับรวมการจิบเพียงเล็กนอย)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 (ขามไปขอ 9) 

2. ใน 12 เดือนที่ผานมาทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม  

ดื่ม = 1 ไมดื่ม = 2 (ขามไปขอ 9) 

3. ระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ ทานไดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทใดบาง ตอบเรียงลําดับจาก
ปริมาณมากที่สุดไปหานอยที่สุด 3 อันดับแรก (หาก 30 วันที่ผานมาไมไดดื่มขามไปขอ 9) 

ลําดับที่ 1 

สุราขาว = 01  
เบียร = 02  
สุราสียี่หอไทย = 03  
สุราสียี่หอตางประเทศ = 04  
สุราหมักพื้นบาน (อุ, กระแช, สาโท, ฯลฯ) = 05  
สุรากลั่นชุมชน = 06  
ไวน / แชมเปญ = 07  

บร่ันดี = 08 
ไวนคูลเลอร /สุราผสมนํ้าผลไม/ เหลาปน = 09 
สุราจีน / เหมาไถ = 10 
เชี่ยงชุน = 11  
ยาดองเหลา = 12 
อื่น ๆ ระบุ .......................... = 13 

ลําดับที่ 2 

ลําดับที่ 3 

4. ระหวาง 30 วัน กอนวันสัมภาษณ ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอยแคไหน และปริมาณเทาใด (ใหตอบเรียงลําดับ 1 – 3 
ตามขอ 3)  

 ความถี ่ 
5-7 วัน/สัปดาห = 1  
3-4 วัน/สัปดาห = 2  
1-2 วัน/สัปดาห = 3 
1-3 วัน/เดือน = 4 

   หนวยด่ืม 

เหลา:  
- ขวด 150 ซีซี = 01    - ฝา 10 ซีซี = 10  
- ขวดแบน 330 ซีซี = 02   - ฝา 20 ซีซี = 11  
- ขวดแบน 350 ซีซี = 03   - แกว 30 ซีซี = 12  
- ขวดกลม(เหลาขาว) 330 ซีซี = 04  - แกว 100 ซีซี = 13  

ลําดับท่ี 1  

ความถี่  

หนวยดื่ม  

จํานวนที่ดื่ม / วัน  

ลําดับท่ี 2  

ความถี่  

หนวยดื่ม  

จํานวนที่ดื่ม / วัน  

ลําดับท่ี 3  

ชุดที่................................................................ 
ผูบันทึก..........................................................  
สถานที่........................................................... 
วันที่................................................................ 
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  รหัสรายการ 

- ขวดกลม(เหลาขาว) 625 ซีซี = 05  - แกว 180 ซีซี = 14  
- ขวดกลม(เหลาขาว) 700 ซีซี = 06  - แกว 245 ซีซี = 15  
- ขวดกลม 700 ซีซี = 07   - แกว 255 ซีซี = 16  
- ขวดเหลี่ยม 700 ซีซี = 08   - แกว 280 ซีซี = 17  
- ขวดเหลี่ยม 750 ซีซี = 09                    - แกว 300 ซีซี = 18 
- ขวดเหลี่ยม 1000 ซีซี = 40                  - แกวมีหู 275 ซีซี = 19 
- ขวดเหลี่ยม 1500 ซีซี = 41                  - แกวมีหู 500 ซีซี = 20    

เบียร:  

- กระปอง 330 ซีซี = 21   - แกว 280 ซีซี = 26  
- กระปอง 500 ซีซี = 22   - แกว 355 ซีซี = 27  
- ขวด 330 ซีซี = 23    - แกวทรงสอบ 320 ซีซี = 28  
- ขวด 640 ซีซี = 24   - แกวมีหู 285 ซีซี = 29  
- แกว 245 ซีซี = 25   - เหยือก 1000 ซีซี = 30  

ไวน น้ําผลไม สุราแช สาโท อุ :  

- แกว(ไวน) 100 ซีซี = 31    - ขวด(สุราแช สาโท) 700 ซีซี = 36  
- ขวด(ไวน) 700 ซีซี = 32   - อุ 1000 ซี = 37  
- ขวด (นํ้าผลไมผสมแอลกอฮอล) 330 ซีซี = 33  - อุ 2000 ซีซี = 38  
- ขวด(สุราแช สาโท) 330 ซีซี = 34   - อุ 3000 ซีซี = 39  
- ขวด(สุราแช สาโท) 640 ซีซี = 35  

ความถี่  

หนวยดื่ม  

จํานวนที่ดื่ม / วัน  

 
 
จํานวนที่ด่ืม / วัน  
กรณีดื่มไมครบเต็มหนวย ใหบันทึกคาเปน
ทศนิยม เชน ดื่มครึ่งขวด ใหบันทึกเปน  
 0.5 หรือ ดื่ม 5 คนตอขวด ใหบันทึกเปน 0.2 

คิดตามปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ชนิดนั้น 

5. ครั้งลาสุด ทานซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่ไหน  
 รานขายของชํา = 01  

รานสะดวกซื้อทั่วไป = 02  

รานคาในปมน้ํามัน (รานสะดวกซื้อ รานอาหาร) = 03  

หางสรรพสินคา และซเูปอรมารเก็ต = 04  

รานขายเหลา = 05  

รานอาหาร = 06  

ตลาด = 07 

ผับ/บาร/คาราโอเกะ = 08  

รถพวง รถกระบะ และรถรับสงคนงาน = 09 

อื่น ๆ (ระบุ..............................) = 10 

6. ครั้งลาสุด ทานซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเวลาใด (ชั่วโมง / นาที)  
(ใหบันทึกเวลาเปน 24 นาฬิกา เชน บายโมง ใหบันทึกเลข 13 หรือ เที่ยงคนืใหบันทกึเลข 24 เปนตน) 

 

.  

7. ครั้งลาสุด ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาใด (ชั่วโมง / นาที)  
(ใหบันทึกเวลาเปน 24 นาฬิกา เชน บายโมง ใหบันทึกเลข 13 หรือ เที่ยงคนืใหบันทกึเลข 24 เปนตน) 

 

.  

8. ในปที่ผานมาทานงดดื่มเหลาดวยความตั้งใจบางหรือไม (หากไมดื่มใหระบุเดือนรวมท้ังระบุเหตุผล)  
  งดในเดือน/ชวง =1 

เดือน…………………………………… 
เหตุผล........................................................ 
 
 
 
 

 จําไมได/ไมไดงด = 2  
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 สอบถามเรื่องการสูบบุหร่ี  
9. ทานเคยสูบบุหรี่/ยาเสนหรือไม (เคยสูบหมายถึงสูบเปนประจําระยะเวลาหนึ่งแลวเลิกหรือหยุดสูบ)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 (ขามไปสวนที่ 2) 

10. ใน 12 เดือนที่ผานมาทานสูบบุหรี่/ยาเสนหรือไม    
สูบ = 1 ไมสูบ = 2 (ขามไปสวนที่ 2) 

11. ปริมาณการสูบบุหรี่และยาเสนโดยเฉล่ียในชวงเดือนที่ผานมา (ใหเลือกตอบขอใดขอหนึ่ง)  Day 

11.1 ตอวัน...................มวน 11.2 ตอเดือน...................มวน Month

12. ในครั้งลาสุด ทานไดบุหรี่/ยาเสนมาโดยวิธีใด  

 ซื้อแบบซอง/หอ (บุหรี่/ยาเสน) = 1 

ซื้อแบบแบงขาย (เชน 1-3 มวน) = 2 

ไดฟรีจากบุคคลอื่น = 3 (ขามไปสวนที่ 2) 

อ่ืนๆ (ระบุ........................) = 4 (ขามไปสวนที่ 2) 
13. วิธีการซื้อในครั้งลาสุด   

 ซื้อเอง = 1 

ฝากผูอ่ืนซื้อ (ระบุวาใคร....................) = 2 

อ่ืนๆ (ระบุ............................) = 3 

14. ในครั้งลาสุด ทานซื้อบุหรี่ที่ใด   

 รานขายของชํา = 1  
รานคาในบริเวณที่พักอาศัย = 2 
รานสะดวกซื้อ = 3 
รานอาหาร = 4  

ตลาด= 5 
ผับ/บาร/คาราโอเกะ = 6  
รถพวง รถกระบะ และรถรับสงคนงาน = 7 
อ่ืนๆ (ระบุ..................................) = 8 

15. การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ทานเคยสูบบุหรี่ในที่ใดตอไปนี้บาง (หากตอบ 02, 03, 04 ขอใดขอหนึ่งใหถือ

วาเคยสูบในที่สาธารณะ) 

 
 

 เคย =1 

 ไมเคย = 2 

 บาน = 01 
 ปายรถเมล = 02 
 ตลาด = 03 

 รถสองแถว และรถรับสงคนงาน = 04 
 ที่ทํางาน/ไซตกอสราง = 05 
 รานคาในแคมป = 06 

สวนที่ 2 ความรูและการรับรูมาตรการสงเสริมสุขภาพตางๆ  

  รหัสรายการ 

16. ทานเคยเห็นหรือไดยินขอความนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 1 หามจําหนายบุหรี่ใหแกผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 (ขามไปขอ 18) 
17. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุ 1 ลําดับ)  
18. ทานคิดวาขอความดังกลาวบงบอกอะไร (แสดงตัวเลือก) 

ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปไมควรไปซื้อบุหรี่จากราน = 1 

รานจะไมขายบุหรี่ใหผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป = 2 
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  รหัสรายการ 

19. ทานเคยเห็นหรือไดยินขอความนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 2 จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลา 11.00-
14.00 น. และ 17.00-24.00) 

 

 

เคย = 1 ไมเคย = 2 (ขามไปขอ 21) 
20. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุ 1 ลําดับ)  
21. ทานคิดวาขอความนี้บงบอกอะไร (แสดงตัวเลือก) 

ใหมาซื้อสุราในเวลานี้ = 1 

หามซื้อสุรานอกเวลานี้ = 2 

 

22. ทานเคยเห็นภาพนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 5 โฆษณารณรงคงดสูบบุหรี่ สสส.)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2 (ขามไปขอ 24) 
23. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุ 1 ลําดับ)  
24. ทานคิดวาภาพ/เรื่องนี้บงบอกอะไร 

การสูบบุหรี่เปนการทําลายสุขภาพผูอ่ืน ดังนั้นไมควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ = 1 

การสูบบุหรี่เปนตัวอยางที่ไมดีแกเด็กและเยาวชน = 2 

 

 

25. ทานเคยเห็นภาพนี้หรือไม (แสดงภาพที่ 6 โฆษณารณรงคงดเหลาเขาพรรษา สสส.)  

 เคย = 1 ไมเคย = 2  (ขามไปขอ 27) 
26. ทานไดรับรูหรือเห็นขอความนี้จากที่ใดบอยที่สุด (ดูหมายเลขในตารางดานลาง ระบุ 1 ลําดับ)  
27. ทานคิดวาภาพ/เรื่องนี้บงบอกอะไร 

 ควรดื่มสุราในชวงเขาพรรษา = 1 

 ออกพรรษาดื่มสุราได = 2 

 

 

 

สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไป   

  รหัสรายการ 

28. อายุ………………….(ปเต็ม)  
29. เพศ 

 ชาย = 1 

 

 หญิง = 2 
 

30. การศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา หรือ ตํ่ากวา = 1   

 มัธยมศึกษาตอนตน = 2 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. = 3 

 

 อนุปริญญา/ปวส. = 4  

 ปริญญาตรี หรือสูงกวา = 5 
 

 

 

31. อาชีพ 

 วิศวกร = 1  

 สตาฟ = 2  

 โฟรแมน = 3 

 

 หัวหนาชุด = 6 

 พนักงานขับรถ = 7 

 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแคมป = 8 
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 เจาหนาที่ความปลอดภัย = 4 

 คนงานกอสราง = 5 

 พนักงานทําความสะอาดแคมป = 9 

 คาขาย = 10 

 อ่ืนๆ (ระบุ...................................) = 11 
32. จํานวนสมาชิกในหองพัก (รวมตัวทานเอง)  
33. ทานอาศัยอยูกับใครบาง (ไมรวมผูตอบแบบสอบถาม)  

  พอ = 01 

 แม = 02 

 ลูก........คน = 03 

 สามี/ภรรยา = 04 

 เขย/ สะใภ...................คน = 05 

 พอสามี/ ภรรยา = 06 

 แมสามี/ ภรรยา = 07 

 พ่ี-นองพอแมเดียวกัน.................คน = 08 

 ปู ยา ตา ยาย................คน = 09 

 ญาติ ...........................คน = 10 

 เพ่ือน...............คน = 11 

 หลาน..................คน = 12 

 ลูกจาง..................คน = 13 

34. รายไดครัวเรือน (บาทตอเดือน) ของสมาชิกในครอบครัวในแคมปที่รับผิดชอบคาใชจายรวมกัน ใน
กรณีที่สมาชิกแยกกระเปากันอยางชัดเจน ใหระบุเฉพาะรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

,  

35. ในเดือนท่ีผานมาทานมีคาใชจายในหมวดตอไปนี้หรือไม และประมาณเทาไร  
 อาหาร เครื่องดื่ม (ไมรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล)..................................................บาท 
 คารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ ยา และเวชภัณฑตางๆ.........................................บาท 

กิจกรรมบันเทิง 

 ภาพยนตร................................................................................บาท 

 ยาสูบ/บุหรี่...............................................................................บาท 

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล................................................................บาท 

 หวย (บนดินและใตดิน).............................................................บาท 

 เงินเดิมพันอื่นๆ เชนตีไก แทงบอล............................................บาท 
 รายละเอียดของสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน ท่ีทานรับฟง รับชมเปนประจํา  

 

 

36. ในสัปดาหที่ผานมาทานดูเคเบิลทีวีหรือไม 

 ดู = 1  ไมดู = 2 

37. ในสัปดาหที่ผานมาทานดูโทรทัศนหรือไม   

  ดู = 1  ไมดู = 2 (ขามไปขอ 39) 
38. ประเภทรายการโทรทัศนที่ทานดูเปนประจํา  

 ขาว/รายการวิเคราะหขาว = 1 

 ละคร/ภาพยนตร = 2 

 การตูน = 3 

 เกมโชว/วาไรตี้โชว = 4 

 สารคดี/ความรู = 6 

 กีฬา = 7 

 ธรรมะ = 8 

 แนะนําสินคา เชน TV direct = 9 
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 ดนตรี คอนเสิรต = 5  อื่นๆ (ระบุ..............................) = 10 

39. ในรอบสัปดาหที่ผานมาทานฟงวิทยุหรือไม  

  ฟง = 1  ไมฟง = 2 (ขามไปขอ 42) 

40. ประเภทรายการวิทยุที่ทานฟงในรอบสัปดาหที่ผานมา  

  ขาว/รายการวิเคราะหขาว = 1 

 เพลง = 2 

 รายการสําหรับเด็ก = 3 

 ละครวิทยุ = 4 

 รายงานสภาพจราจร = 5 

 กีฬา = 6 

 การเมือง = 7 

 สารคดี = 8 

 อ่ืนๆ (ระบุ..............................) = 9 
41. ทานฟงวิทยุชุมชนบอยแคไหน  

  ไมฟงเลย = 1 

 บอยมาก (ทุกวัน) = 2 

 บอย (5-6 วันตอสัปดาห) = 3 

 บางวัน (3-4 วันตอสัปดาห) = 4 

 นานๆครั้ง (1-2 วันตอสัปดาห) = 5 

 ไมบอย (นอยกวา 1 วันตอสัปดาห) = 6 
42. ทานอานหนังสือพิมพรายวันเปนประจําหรือไม   

  อาน = 1  ไมอาน = 2  
43. ทานอานนิตยสารเปนประจําหรือไม  

  อาน = 1  ไมอาน = 2 (ขามไปขอ 45) 
44. ประเภทนิตยสารที่ทานอานเปนประจํา  

  ผูหญิง/แฟชั่น = 1 
 เทคโนโลย ี= 2 
 บันเทิง/ดารา/นักรอง = 3 

 นิตยสารสําหรับผูชาย = 4 

 รถ/เครื่องยนต = 5 
 พระเคร่ือง = 6 
 กีฬา = 7 

 สารคดี/ความรู = 8 

 อื่นๆ (ระบุ..............................) = 9 
45. ในรอบสัปดาหที่ผานมา ทานใชอินเตอรเนตหรือไม  

  ใช = 1  ไมใช = 2  
46. ในรอบสัปดาหที่ผานมา ทานไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อใดบาง (นอกจากโทรทัศน วิทยุ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร และอินเตอรเนต ตอบได 3 ตัวเลือก) 
 

 

 

 
หากตอบ 1 จะมีเพียง
คําตอบเดียวไมสามารถ
มีตัวเลือกอื่นรวมได 

 ไมรับ = 1 
 แคตตาล็อกสินคาหรือบริการ = 2 
 แผนพับใบปลิวโฆษณา = 3 
 แผนพับใบปลิวความรู = 4 

 SMS = 5 

 หอกระจายเสียง = 6 

 รถกระจายเสียง = 7 

 ปาย โปสเตอรโฆษณา = 8 

 จากเพื่อน/คนรูจัก/ครอบครัว = 9 

 อื่นๆ (ระบุ.................................) = 10 
 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งดเหลาเขาพรรษา 
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แนวทางการเก็บขอมูลเชงิคุณภาพในชุมชนบานเอ้ืออาทร นิคมอุตสาหกรรมบางป ู



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
การบานสัปดาหท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1-9 ต.ค. 2552 

1. งานกลุม 10 คน 

1.1 แผนที่ชุมชนอยางละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได ระบุรานคา รายขายยา โรงพยาบาล/สถานีอนามัย เปนตน 

แผนที่ชุมชน รายละเอียดที่พักอาศัย ตลาด รานคา (บอกวารานฮิต ไมฮิต เพราะเหตุใด) ที่จําเปน สถานที่

ออกกําลังกาย ที่ทําการของหนวยงานตางๆที่จําเปนในชุมชน รานขายสุรา บุหรี่และสถานบันเทิง 

1.2 ขอมูลประชากร (จํานวน อาชีพ รายได อายุ เปนตน) ละเอียดที่สุดเทาที่ทําได 

2. งานกลุมยอย 2 คน 

2.1 เก็บขอมูลสถานีอนามัยที่ใกลที่สุด 1 วัน ไปสังเกต พูดคุยกับผูใหและรับบริการ (guide: ทราบมุมมอง

ของผูรับบริการตอเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวย นิยามของการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค พูดถึง

เรื่องพวกนี้คิดถึงอะไร มุมมองตอสถานีอนามัย และระบบบริการรวมถึงโรงพยาบาล ความยากลําบากใน

การเขาถึงพยาบาล ความตองการที่เกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพ การชวยเหลือตัวเองในดานสุขภาพ คุยกับ

ผูใหบริการถึงปญหาสุขภาพของคนในชุมชน ทัศนคติที่มีตอคนในชุมชนในเรื่องสุขภาพและเรื่องอื่นๆ ใน

เรื่องการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค) 

2.2 เก็บขอมูลที่โรงงาน A และ B ไปสังเกต พูดคุยกับพนักงานโรงงาน (guide: ทราบวิถีชีวิตประจําวัน ที่มา

ที่ไปทําไมจึงมาทํางานที่นี่ มุมมองตองาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทํางาน มุมมองตอสุขภาพ การ

รับรูขาวสารดานสุขภาพ การดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพ) 

2.3 เก็บขอมูลที่ตลาด (guide: ทราบวิถีชีวิตประจําวัน ที่มาที่ไปทําไมจึงมาอยูที่นี่ มุมมองตอสุขภาพ การ

เลือกอาหารการกิน การรับรูขาวสารดานสุขภาพ การดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพ) 

2.4 เก็บขอมูลที่รานคา (guide: ทราบวิถีชีวิตประจําวัน ที่มาที่ไปทําไมจึงมาอยูที่นี่ มุมมองตอสุขภาพ การ

เลือกอาหารการกิน การรับรูขาวสารดานสุขภาพ การดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพ) 

2.5 เก็บขอมูลจากการดูทีวีกับคนอื่น อยางนอยสองวันใน 1 อาทิตย วันละ 1 ชั่วโมง ชวงเวลา วัน สถานที่ 

หามซ้ํากัน รายงานการดูทีวีวาไปดูเรื่องอะไรกับใคร คุยเรื่องอะไรกันระหวางดูทีวี (เลาวิธวีาไปดูกับเคา

ไดอยางไร) ไมเกินสองหนา 

3. งานเดี่ยว 

3.1 รายงานที่ไดจากการสัมภาษณสังเกต และการเยี่ยม สถานีอนามัย โรงงาน ตลาด และรานคา ในขอที่ 

2.1-2.4 อาจมีรูปประกอบได ความยาวประมาณ 5 หนาตอคน (ไมรวมภาพประกอบ) และเตรียมนําเสนอ

อยางนาสนใจ (ในแบบของตนเอง) ประมาณ 5 นาที ในวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ที่ HITAP 

3.2 บันทึกประจําวันของตัวเอง ไดเพ่ือนใหมเปนใครบาง ไดเรียนรูอะไรใหมๆบาง เจอปญหาอะไร แกไข
อยางไร 
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รายงานผลการเก็บขอมูลสัปดาหท่ี1 
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กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
การบานสัปดาหท่ี 2 ระหวางวันท่ี 12-16 ตุลาคม 2552 

ขอมูลท่ีตองการ วิธีการเก็บขอมูล ลักษณะงาน หมายเหตุ 

1. รวบรวมพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพกาย จิต และ
สังคม1 (พฤติกรรมเสี่ยงใน
มุมมองของผูเก็บขอมูล) 

สังเกต (ในที่สาธารณะ), สัมภาษณ 
(ในที่สวนตัว) และจัดประชุมกลุมยอย 
(focus group) 

ทํางานกลุมแต
เขียนและสง
รายงานเฉพาะ
บุคคล 

ทําแบบฟอรมในการ
บันทึกพฤติกรรมเสี่ยงที่
รวบรวมมาได ขอมูลที่
ตองการไดคือ สัมภาษณ/
สังเกต จากใคร/ที่ใด วันที่
ศึกษา และคนหา 

2. รวบรวมปจจัยเส่ียงในเขต
นิคมอุตสาหกรรมและ
ชุมชนหมูบานเอื้ออาทร 

แบงพ้ืนที่ตามที่ทําแผนที่ชุมชนมาแลว
แยกกันไปเก็บขอมูล โดยมีพ้ืนที่
บังคับไดแก  
(1) หองน้ําสาธารณะ 
(2) สวนสาธารณะ 
(3) ปายรถโดยสารประจําทาง 
(4) ตูโทรศัพท 
(5) รานขายของชํา 
(6) รานอาหาร 
(7) สหกรณ 
(8) ใตอาคาร 
(9) ปายจราจร ทองถนน 
(10) ตลาด 
(11) วัด 
(12) สถานีอนามัย 

ทํางานกลุมแต

เขียนและสง

รายงานเฉพาะ

บุคคล 

 

3. คนหามาตรการทางสังคม
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพใน
ทุกรูปแบบ เชน ขอความ
ปายประชาสัมพันธ เสียง
ตามสาย เปนตน 

ส่ิงที่ตองบอกคือ แหลงที่
ได ลักษณะของมาตรการ
นั้น ไปพบที่ใด และมี
เนื้อหาอยางไร 

4. หาขอมูลและจัดทํา
เสนทางการเดินทางใน
ระบบขนสงสาธารณะใน
ชุมชน เชน รถสองแถว  

 ทํางานกลุม ตองตอบใหไดวามีการ
เดินทางไดทั้งหมดกี่แบบ 
เสนทางเปนอยางไร (อาจ
ทําแผนที่) ตารางเวลาทํา
การ และคาโดยสาร 

 

                                                            
1
 ดานกาย เชน ความเจ็บปวยทางกาย อวัยวะตางๆ/ ดานจิต เชน ความไมสบายใจ ความเครียด/ ดานสังคม เชน การ

ถูกนินทาวาราย การถูกแบงแยกทางสังคม เปนตน 



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
กิจกรรมและขอมูลอื่นๆท่ีตองการ 

1. หาตารางการเยี่ยมบานของเจาหนาที่สถานีอนามัยแพรกษา 

2. จัดประชุมภายในสัปดาหละ 1 ครั้ง บันทึกการประชุม (สงบันทึกการประชุม) ในการพูดคุยใหเนนการ

แลกเปล่ียนประสบการณและขอมูลจากการลงชุมชน รวมถึงขอเสนอใหมๆตอขอมูลที่เก็บมาได และวิธีการใน

การแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น 

3. เก็บขอมูลวาที่ชุมชนนั้นมี cable TV กี่ชอง วิทยุชุมชนกี่คล่ืน ราคาในการติดตั้งเปนเทาไร 

4. ไปตลาดนัด สังเกต คนหาผลิตภัณฑที่ไมผานมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและอาจ

เปนอันตรายตอผูบริโภค (ผลิตภัณฑที่ไมมีเครื่องหมายตามภาพ) เชน ครีมทาหนาขาว ยาที่ไมมีมาตรฐาน 

เปนตน  

5. สํารวจวาในชุมชนนี้มีแหลงขายสารพิษ เชน ยาฆาแมลง ที่ใดบาง 

6. เพ่ิมเติมแผนที่ชุมชนที่ทํามา อยากทราบวามีราน internet และรานเกมส ที่ใดบาง 

7. กิจกรรมดู TV กับชาวบาน (ตอ) เนนดูโฆษณา เชน คนในชุมชนชอบโฆษณาอะไร เพราะอะไร เปนตน 

8. เย่ียมบานกับอสม. ทุกอาทิตย (สงรายงาน) อาทิตยละ 1 ครั้ง เก็บขอมูลวาบานที่ไปเยี่ยมนั้นมีสมาชิกกี่คน 

ชื่อเลนอะไร ทําอาชีพอะไร อสม.ไปเยี่ยมเพราะเหตุใดและไดทําอะไรบาง 

 

หมายเหตุ กิจกรรมและขอมูลหมายเลข 1-6 สงผลงานเปนกลุม (10 คน) สวนหมายเลข 7-8 สงผลงานเดี่ยวแตไปเปน

คู 

 

 

 



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
ตารางบันทึกขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ 

 

สถานที่ เวลา บุคคลที่สังเกต / ใหสัมภาษณ ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง   เหตุผลในการกระทํา 
พฤติกรรมนั้นๆ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

ผูบันทึกขอมูล..................................................................................... 
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ตารางบันทึกขอมูลปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 

ปจจัยเสี่ยงที่พบ สถานที่ วัน-เวลาที่พบ ที่มาของขอมูล หมายเหตุ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

ผูบันทึกขอมูล..........................................................
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แบบบันทึกมาตรทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 

สถานที่ท่ีพบมาตรการ......................................................... 

ระบุรายละเอียดของมาตรการพรอมรูปประกอบ (ถามี)……………………………………………………………...... 
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ผูบันทึกขอมูล.................................................................... 
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การบานสัปดาหท่ี 3 ระหวางวันท่ี 18-23 ตุลาคม 2552 (เปนงานที่ทําคนเดียวทั้งหมด) 

1. คนหาบุคคลนาสนใจที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูหรือวิถีชีวิต แนวความคิด (ไมวาโดยทางตรงหรือโดยออม) 

ของคนในหมูบานเอื้ออาทร โดยใหเขาไปทําความรูจัก สรางความสนิทสนม เพ่ือศึกษาชีวิตของบุคคลนั้นเชิงลึก

เพ่ือนํามาเขียนรายงานในลักษณะของบทของรายการ “คนคนตน” กลาวคือนําเสนอเรื่องราวของบุคคลนั้นอยาง

ลึกซึ้งที่สุดเทาที่จะกระทําได ใหเราเขาใจตัวตนของคนคนนั้น ทราบ ประวัติความเปนมา แนวความคิด ชวิีตใน

อดีตและปจจุบันของเขา รวมถึงส่ิงที่บุคคลนั้นทําและมีอิธิพลตอคนรอบขางและคนในหมูบานเอื้ออาทร  

ปล.อยาลืมสังเกตและพูดคุยกับบุคคลรอบขางของคนที่เราศึกษาดวย ควรทําความเขาใจใหไดวาทําไม ”บุคคลที่

นาสนใจ” ของเราถึงมีอิทอธิพลตอเขาเหลานั้น มากนอยเพียงใด 

 

2. เขียนบทสารคดี (scoop) ของสถานที่/ส่ิงที่สําคัญในพ้ืนที่ โดยแตละคนจะไดหัวขอที่แตกตางกัน ดังนี้ 

หมวดพฤติกรรม 

2.1 พฤติกรรมการจับจายใชสอยของคนในชุมชนที่รานคาสะดวกซื้อ seven-eleven และ Tesco 

2.2 พฤติกรรมการกินของคนในชุมชนที่รานอาหารมหาจอยและรานลูกเกด (เปนอยางนอย และอาจศึกษา

รานอาหารที่นาสนใจอื่นๆดวย) 

2.3 พฤติกรรมการอานของคนในชุมชน โดยใชขอมูลจากรานหนังสือ 

2.4 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่รานยาดอง รานเหลาปนและรานคาตามตึกที่พักในหมูบานฯ 

2.5 พฤติกรรมการใชบริการรานนวด และแพทยทางเลือก หมอพ้ืนบาน 

ในหมวดนี้ควรมีรายละเอียดของพฤติกรรมของคนที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เชน อายุ อาชีพ หรือความแตกตางของ

พฤติกรรมในแตละวัน เวลา สถานที่ หากเปนไปไดอาจตองเก็บตัวอยางมาวิเคราะหและนํามาใหนักวิจัยไดศึกษา และ

อยาลืมอธิบายบริบทและรายละเอียดของสิ่งที่เราศึกษาดวย 

หมวดทั่วไป 

2.6 จํานวน ประเภทและพฤติกรรมการใชยานพาหนะของคนในหมูบานเอื้ออาทร เชน คนแบบไหนใชพาหนะแบบ

ใด เมื่อเดินทางไปที่ใด  

2.7 แหลงน้ําดื่ม น้ําใชของคนในหมูบานเอื้ออาทร ควรศึกษาแหลงน้ําดื่ม น้ําใชทุกประเภทที่มีอยู ใครใชแหลงน้ํา

ดื่ม น้ําใชประเภทใด เพราะอะไร 

2.8 ทําตารางเวลา อธิบายเนื้อหาของรายการและโฆษณาที่มีของสถานนีวิทยุชุมชนทุกชอง (ที่มีในพ้ืนที่) รวมถึง

รายการวิทยุที่คนในชมุชนชอบฟง  

2.9 ความเปนมา บุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณหมูบาน และทีม อสม. เชน จัดตั้งขึ้นเมื่อใด อยางไร มีหนาที่อะไร 

พัฒนาการในอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจุบันประกอบดวยใคร ใครมีอํานาจหรืออิทธิพลตอการทํางานของกลุม  

2.10 สํามะโนสุนัขและแมวจรจัดในหมูบานเอื้ออาทรและพื้นที่โดยรอบ ควรทราบวามีกี่ประเภท อยางละกี่ตัว แหลง

อาหาร ปญหาตอคนในชุมชน โรคและการปองกันโรค เชน เรื้อน โรคพิษสุนัขบา  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
รายงานผลการเก็บขอมูลสัปดาหท่ี3 

วันที่บันทึกขอมูล...........................................                                                  
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กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
รายงานการคนหาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอชาวชุมชนเอื้ออาทร 

ชื่อเร่ือง…………………………………………. 

ชื่อบุคคลตนเร่ือง…………………………………………………………… 
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ชื่อผูรายงาน...................................................................... 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
การบานสัปดาหท่ี  4 ระหวางวันท่ี 24-31 ตุลาคม 2552 

1. สหกรณ อสม. สถานีอนามัย และเทศบาล (1 คน) 

• เขียนรายงานกิจกรรมตางๆที่หนวยงานเหลานี้ทําในรอบปที่ผานมาในทุกประเด็น (ยกเวนเทศบาลและสหกรณใหเก็บ

เฉพาะเรื่องที่เกีย่วของกับสุขภาพ) 

• สอบถามเทศบาลเรื่องที่เกีย่วของกบัสุขภาพทั้งหมด รวมถึงวิธีการกําจัดขยะ น้ําเสยี และมาตรการที่เกีย่วกับการ

กําจัดยุงและไขเลือดออก  

• สอบถามสถานีอนามัยเพ่ือทําแผนที่ผูปวยที่เปนไขเลือดออกในชมุชน และมาตรการที่เกีย่วกับการกาํจัดยุงและ

ไขเลือดออก รวมถึงกิจกรรมในรอบปที่ผานมาที่เกีย่วของกับไขเลือดออก (หากมีแผนพับตางๆ ใหรวบรวมมาดวย) 

2. การบริโภคอาหารทีร่านมหาจอยและรานลูกเกด (2 คน) 

• ติดตามที่มาของอาหารสดที่ใชในรานสองแหงนี้ ซือ้วัตถุดิบจากที่ใด ความถี่ของการซื้อ หากซื้อครั้งละมากๆ มีวิธีเกบ็

ถนอมวัตถุดิบอยางไร อุปกรณ วัตถดิุบ และกระบวนการประกอบอาหารเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

สุขลักษณะ จากนั้นติดตามวาคนสวนใหญซื้อแลวไปทานที่ไหน อยางไร เชน หากซือ้แลวไปทานที่บาน มีการอุน

อาหารกอนทานหรือไม เปนตน  

• คนหา และระบุรายการอาหารที่คาดวาจะไมปลอดภัยตอผูบริโภค และไมปลอดภัยในประเด็นใด เชน ปลาทอด ที่ใช

น้ํามันดํา สมตํา ใสผงชูรสเยอะ ผักผัด ที่มีการลางผกัไมสะอาด น้ําดื่ม น้ําแข็ง เปนตน  

• สอบถามรานขายอาหาร ที่ไดรับปาย clean food good taste วามีที่มาที่ไปอยางไร การมีปายดังกลาวสงผลตอกิจการ

ของเขาหรือไม อยางไร 

3. ติดตามเรื่องนํ้า (2 คน) 

• ระบบน้ําใชของชมุชนเฉพาะหมูบานเอื้ออาทร เริ่มต้ังแตแหลงที่มา มาสูบานเรือนประชาชนไดอยางไร ใชแลวไปไหน

บาง ระบบกําจัดน้ําเสียเปนอยางไร หนวยงานใดรบัผิดชอบ มีปญหาอยางไรหรอืไม 

• จัดทําแผนที่แหลงน้ําขังตางๆ ในชุมชน โดยเนนแหลงที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุง 

• ขยะทีม่าจากชุมชน มีระบบการจดัเก็บ และการกําจัดขยะอยางไร หนวยงานใดรับผิดชอบ มีปญหาอยางไรหรือไม   

4. วิทยชุุมชน เมือ่ไดผังรายการแลวใหบันทึกโฆษณาทั้งที่สงเสริมสุขภาพและทําลายสขุภาพ โดยบันทึกวาสินคานั้นคืออะไร 

ใครเปนคนโฆษณา โฆษณาชวงเวลาใด มีการย้ําขอความนั้นโดยผูดําเนินรายการหรือไม อยางไร (1 คน) 

5. ประเด็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและบุหรี่ ใหทําแผนที่รานที่ขายเหลาและบุหรี่ และสํารวจรายละเอยีดตางๆ ไดแก เวลา

ขาย ลูกคากลุมสําคัญ ยอดขาย และยี่หอ/ชนิดของเหลา/บุหรี่ที่ขายดี นอกจากนั้นตองศึกษามาตรการทางสังคมเพ่ือลดการ

บริโภคเหลา-บุหรี่ (มีหลายรูปแบบ เชน ปายประกาศ stickers และมาตรการที่จัดทําโดยโรงงาน) และการสงเสริมการขาย

รวมทั้งการโฆษณาที่เกี่ยวของกบัเหลาและบุหรี่ ทั้งที่มีเนื้อความสนับสนุนและไมสนับสนุนใหบริโภคเหลา/บุหรี่ (5 คน) 

• ติดตามที่บริเวณบานเอื้ออาทร  

• รานคาในเขตโรงงานทั้งที่อยูบนรถและเปนรานคา (ถามี) 

• บริเวณรอบหมูบานเอื้ออาทร ไดแก ตลาด รานสะดวกซื้อ รานโชวหวยตางๆ 

 

 



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
แผนการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 26-30 ตุลาคม 2552 

 

วันท่ี 

เวลา สถานที่ในการเก็บขอมูล ประเด็น/ขอมูลท่ีตองการศึกษา 

 
 

  

   

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

ผูบันทึกขอมูล...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
รายงานการเก็บขอมูลสัปดาหท่ี 4 

วันที่บันทึกขอมูล...........................................                                                 สถานที่เก็บขอมูล
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กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
การบานสัปดาหท่ี 5 ระหวางวันท่ี 2-6 พฤศจิกายน 2552 

 ใหทํางานเปนกลุมเพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณมาตรการ  ผลกระทบของมาตรการใน

ชุมชนบานเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 และขอเสนอมาตรการการแกไขปญหาการบริโภคยาสูบในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. การบริโภคยาสูบ  

2. ปญหายุงลาย ไขเลือดออก  

3. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

4. การบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
บทที่ 1: วิเคราะหสถานการณของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหมูบานเอื้ออาทร 

“ประเด็นปญหา...............................” 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ผูบันทึกขอมูล................................................................................................................ 

 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
บทที่2: มาตรการที่ใชแกปญหาสุขภาพ.............ในระดับประเทศ 

มาตรการ................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดของมาตรการ....................................................................................................................................... 
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ผูบันทึกขอมูล................................................................................................................ 

 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
บทที่ 3: มาตรการที่ใชแกปญหาสุขภาพ.....................ระดับทองถิ่น 

มาตรการ................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดของมาตรการ....................................................................................................................................... 
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ผูบันทึกขอมูล................................................................................................................ 

 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
บทที่ 4: วิเคราะหมาตรการและนโยบายที่มีอยูในปจจุบัน
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ผูบันทึกขอมูล................................................................................................................ 

 

 

  



กลุมพนักงานโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
การบานสัปดาหท่ี 6 ระหวงวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2552 

1. ใหสํารวจพื้นที่ในหมูบานเอื้ออาทร เขตโรงงาน ตลาดรอบหมูบาน เพ่ือคนหาและจัดทําแผนที่ระบุจุดที่พบเห็น

มาตรการสรางเสริมสุขภาพตอไปนี้  

(1) อาหารสะอาด รสชาติอรอย 

(2) กินรอน ชอนกลาง ลางมือ 

(3) ปายบอกเวลาจําหนายแอลกอฮอล  
(4) ปายบอกอายุผูซื้อแอลกอฮอลตามที่กฎหมายกําหนด (20 ป)  

(5) งดเหลาเขาพรรษา  
(6) อายุของผูซื้อบุหรี่ตามที่กฎหทายกําหนด (18 ป)  

(7) ภาพขางซองบุหรี่ที่ขายในชุมชนมีกี่แบบ 

(8) รณรงคการใสทรายอะเบท 

2. ใหถายภาพตัวอยางของมาตรการเหลานี้อยางละ 1 ภาพตอคน (ยกเวนกรณีที่ไมพบมาตรการเหลานี้ในเขตพื้นที่ที่

ตนเองรับผิดชอบ) 

3. ขอตัวอยางทรายอะเบทจากสถานีอนามัย (งานกลุม) 

4. ฟงวิทยุชุมชนเพื่อคนหาขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของกับโรคไขเลือดออกและมาตรการปองกัน รวมท้ังมาตรการ 8 

ขอที่ระบุในขอ 1 ใหระบุรายละเอียด เนื้อหา เวลาและสถานีที่รับฟงได (งานกลุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเก็บขอมูลเชงิคุณภาพในแคมปกอสราง ดอนเมือง 

  



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
การบานสัปดาหท่ี 1 ระหวางวันท่ี 17-25 ธ.ค. 2552 

 ในสัปดาหแรกน้ีเนื่องจากชุมชนที่พวกเรากําลังจะเขาไปศึกษายังเปนที่ที่ใหมสําหรับทุกคน ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนที่จะตองทําความคุนเคยกับพ้ืนที่ รวมถึงคนในพื้นที่กอน จากประสบการณของการทํางานในสองเดือนที่ผานมา 

พบวาการศึกษาขอมูลชุมชน รวมถึงการทําแผนที่ชุมชนนั้นเปนเครื่องมือที่มีประโยชนและสามารถตอบสนองตอ

เปาหมายได ดังนั้นการบานในสัปดาหแรกจึงยังคงมุงไปที่ความตองการใหผูศึกษาชุมชนรูจักชุมชนเปนลําดับแรก 

1. แผนที่ชุมชนคนงานกอสราง และบริเวณรอบๆ ใหทําแผนที่คราวๆในเบื้องตนเพ่ือแสดงใหเห็นลักษณะการตั้ง

ที่อยูอาศัย เสนทางการเดินทางไปทํางานของคนงาน (ในกรณีที่เดินไป) บริเวณรอบๆที่มีรานคาหรือสถานที่

สําคัญที่คนงานกอสรางมักจะไป เชน รานขายของชํา รานสะดวกซื้อ ตลาดสด วัด สถานีอนามัย เปนตน 

นอกจากนั้นใหหาขอมูลวาหากตองการแผนที่ที่มีสัดสวนตามจริงนั้นจะสามารถหาไดที่ใด และตองมี

กระบวนการในการไดมาอยางไร เชน ตองติดตอใคร ทําจดหมายเรียนใคร เปนตน 

2. ขอมูลเบ้ืองตนของชุมชนกอสราง เชน จํานวนประชากรที่อาศัยอยูทั้งหมด แบงเปนชาย หญิง เด็ก กี่คน คน

ไทย คนตางดาวกี่คน ลักษณะการปกครองดูแลกันภายในที่พักคนงานกอสราง โครงสรางการปกครองในไซท

งาน อัตราคาตอบแทน (ตามระเบียบการทํางาน ซึ่งอาจจะไดจากการสอบถามหัวหนางาน) ทํางานวันละกี่

ชั่วโมง ทํางานกี่วัน มีโอทีวันไหนบาง จะทําที่ไซทนี้นานกี่เดือน กอนหนานี้เคล่ือนยายมาจากที่ใด  

3. ปจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเสี่ยงที่พบ ใหบันทึกมาทั้งหมด ใหลองจินตนาการวาชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแตต่ืน

เชา ทํากิจวัตรประจําวัน ออกจากบานมาทํางาน เริ่มทํางาน พักกลางวัน ไปจนถึงเลิกงานนั้น จะพบความ

เส่ียงอะไรไดบาง  

a. ปจจัยเส่ียง/พฤติกรรมเสี่ยง ใหบรรยายวามีลักษณะเปนอยางไรและเสี่ยงอยางไร ใครเปนผูทํา  

(ในกรณีเปนพฤติกรรมเสี่ยง) 

b. สถานที่ และชวงเวลาที่พบ 

* หมายเหตุ อาจใชขอมูลจากการศึกษากลุมพนักงานโรงงงานเปนแนวทางแตอยายึดติดกับขอมูลชุดเกา

มาก ใหเปดตาเปดใจที่จะรับขอมูลใหม คนใหม ในชุมชนใหมแหงนี้ 

 

 

 

 

 

 

  



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
รายงานขอมูลไซทกอสราง :  สัปดาหท่ี 1 (17 – 25 ธ.ค. 2552) 

ขอมูลภาพรวมชุมชนในเขตดอนเมือง  แขวงดอนเมือง  

และ บริเวณชุมชนประชาอุทิศมวงมณีรวมใจ 

.................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
บันทึกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ณ แคมปคนงานกอสราง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต (จํากัด) มหาชน 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยง เสี่ยงอยางไร วิธีการเก็บขอมูล 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

ผูบันทึกขอมูล............................................................ 

 

 



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
การบานสัปดาหท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26-30 ธ.ค. 52 

ขอมูลท่ีตองการ งานที่ตองสง ลักษณะงาน 

เดี่ยว กลุม 

1. เก็บขอมูลชุมชนจากการสังเกต บันทึกเรื่องราว 
ลักษณะพิเศษของชุมชนที่คนพบ 

(ยังไมตองสงแตบันทึกสวนตัวไว สงครั้ง
เดียวเมื่อเสร็จส้ินการเก็บขอมูลชุมชน) 

  

2. ลักษณะการอยูอาศัยเปนอยางไร ลักษณะ
ครอบครัว 

เพ่ิมเติมในรายงานการศึกษาชุมชนของ
สัปดาหที่ 1 

  

3. การรับส่ือมีกี่ชองทาง และชองทางใดมีแนวโนม
วาเปนที่นิยมมากที่สุด รวมถึงลักษณะสารที่
คนงานกอสรางชอบ เชน ละคร เพลง เปนตน 
และชวงเวลาที่รับส่ือ 

4. (ไปคุยกับผูประกาศเสียงตามสายวามีความ
เปนมาอยางไร มีวัตถุประสงคในการประกาศ
อยางไร) 

รายงาน   

5. พฤติกรรมสุขภาพอยางละเอียดในประเด็น
เหลานี้ 

• พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล 

• พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

• การบริโภคอาหาร (สุขลักษณะ) 

• พฤติกรรม/ปจจัยเส่ียงที่พบมากจาก
สัปดาหที่ผานมา (1. กิจกรรมชุมชนที่
ประทับใจ 2. ปจจัยเส่ียงในการอาบน้ํารวม 
3. มาตรการตางๆทั้งดานบวกและลบใน
ชุมชน) 

รายงาน 2 กลุม   

5.  คนหา key person ในชุมชน ผูที่มีความสําคัญ
สามารถโนมนาวความคิดของคนในชุมชนได 
หนวยงานที่มาเกี่ยวของกับชุมชนนี้ทั้งภาครัฐ 
เอกชน รวมถึง NGOs 

รายงาน   

 

  



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
รายงานผลการเก็บขอมูลสัปดาหท่ี 2 

วันที่บันทึกขอมูล...........................................                                                  

สถานที่เก็บขอมูล.............................             

.................................................................................................................................................................................
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ชื่อผูบันทึกขอมูล........................................................    



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
รายงานการคนหาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอชาวชุมชนแคมปอิตาเลียนไทย 

ชื่อเร่ือง…………………………………………. 

ชื่อบุคคลตนเร่ือง…………………………………………………………… 
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........................................................................................................................................................ชื่อผูรายงาน
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กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
การบานสัปดาหท่ี 3 ระหวางวันท่ี 10-15 ม.ค. 53 

ขอมูลท่ีตองการ งานที่ตองสง ลักษณะงาน 

เดี่ยว กลุม 

1. เก็บขอมูลชุมชนจากการสังเกต บันทึกเรื่องราว 
ลักษณะพิเศษของชุมชนที่คนพบ 

(ยังไมตองสงแตบันทึกสวนตัวไว สงเมื่อ
เสร็จส้ินการเก็บขอมูลชุมชน) 

  

2.  ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของกับชุมชนนี้ทั้งภาครัฐ 
เอกชน รวมถึง NGOs 

• รายละเอียด เชน ชื่อหนวยงาน หนาที่
รับผิดชอบ  

• บทบาทที่เกี่ยวของกับชุมชน 

รายงาน   

3. สังเกต เก็บขอมูล และเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับราน
ขายของ 3 เรื่องดังนี้ 

• รานขายยา (ยาอะไรขายดีที่สุด) 

• รานอาหารตามสั่ง/สําเร็จรูป/วัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหารที่ขายดีที่สุด  

• รานขายของชําที่คนงานชอบไปมากที่สุด 
(ของอะไรขายดีที่สุด ในชวงใด ) 

รายงาน   

4. สถานที่/บุคคลที่คนงานและผูอยูอาศัยใน camp ไป
พ่ึงพาเมื่อ 
ก. เจ็บปวยเล็กนอย เชน เปนหวัด ทองเสีย ปวด

เมื่อย 
ข. เจ็บปวยเล็กนอยที่รักษาตามอาการเบื้องตน 

(ขอ ก) แลวไมดีขึ้น 
ค. มีปญหาสุขภาพที่ตองการผูดูแล เชน โรค

เรื้อรัง เบาหวาน ต้ังครรภ รับวัคซีน 
ง. ตรวจสุขภาพรางกาย 
จ. เจ็บปวยรุนแรง เชน มะเร็ง อุบัติเหตุ 

รายงาน   

5. เสนอสถานที่ วิธีการ กลยุทธที่ใชในการสํารวจขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม 

   

 

 

  



กลุมคนงานกอสราง แคมปอิตาเลียนไทย ดอนเมือง  

 
รายงานผลการเก็บขอมูลสัปดาหท่ี 3 

วันที่บันทึกขอมูล...........................................                                                  

สถานที่เก็บขอมูล.............................             
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ชื่อผูบันทึกขอมูล........................................................    




