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Abstract
Ungcharoen R,  Seeherunwong A,   Kongsakon R  and Sujirarat D  
Perceived behavioral controls and intention to quit smoking among
vocational college students with nicotine addiction and non-addiction
J Pub Health Dev. 2014; 12(3): 17-30
Purposes: This study aimed to examine relationship between direct, indirect perceived behavioral control (PBC) and
intention to quit smoking and to compare the difference of intention, direct and indirect perceived behavioral control toward
quitting smoking during the next six months between vocational college students with nicotine addiction and non-addiction.
Designs: Descriptive correlational study.  
Methods: The subjects were 632 students, aged 15-24 years, who studied in vocational colleges (1st - 3rd year) located
in Bangkok. A three-stage stratified cluster sampling was used to identify the subject. Subjects were given a set of questionnaires including Cage questionnaires modified for smoking behavior, intention, direct and indirect PBC, control beliefs and
perceived power to quit smoking during the next six months. Descriptive statistic, Pearson’s product moment correlation
coefficients and independent t-test were used to analyze the data.
Main findings: The correlation amongst direct, indirect PBC and intention to quit smoking more likely to be positive
relationships (r = 0.17 - 0.41, p <0.01). In addition, the nicotine non-addicted students had more perceived behavioral control
toward their quitting smoking and intention to quit smoking than addicted students. Barrier factors that both groups believed
indifferently including the opportunity to be asked to smoke and to see other people smoke. Facilitating factors that nicotine
non-addicted students had more beliefs than addicted students including the opportunity to play sports or do exercise,
find a good role model, receive encouragement from a closed person and have self-determination. In addition, the nonaddicted students had significantly more perceived power of facilitators and barrier factors than the other group.
Conclusion and recommendations: The different beliefs concerning factors that can prevent or facilitate quitting
smoking between students with nicotine addiction and non-addiction should use to be information for campaign of smoking
cessation in vocational college students. In the non-addicted smokers should address on providing no-smoking area,
encouraging the quitting behavior, and enhance supporting from significant persons while in the nicotine addicted smokers
should add on therapeutic factors to control their quitting smoking.
Keywords:  adolescent, intention to quit smoking, perceived behavioral control, nicotine addiction, quitting smoking
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การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
ของนักเรียนอาชีวะที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน
ว. สาธารณสุขและการพัฒนา. 2557; 12(3): 17-30
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยทางตรง ทางอ้อม
และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ และเปรียบเทียบความเชื่อในการควบคุมและการรับรู้พลังอ�ำนาจของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในระหว่าง 6 เดือนข้างหน้า ในนักเรียนอาชีวะที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์
วิธีด�ำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สูบบุหรี่ อายุระหว่าง
15-24 ปี จ�ำนวน 632 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 3 ขั้น (A three-stage stratified cluster sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบ
คัดกรอง CAGE เพื่อประเมินภาวะติดนิโคติน แบบสอบถามความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ความเชื่อในการควบคุมพฤติกรรม การรับรู้พลังอ�ำนาจของปัจจัยเกื้อหนุนและขัดขวางการเลิกสูบบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ independent t-test
ผลการวิจยั : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรีท่ างตรง ทางอ้อม และความตัง้ ใจในการ
เลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มที่ไม่ติดนิโคติน และติดนิโคตินส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.17 - 0.41, p < .01) กลุ่ม
ที่ไม่ติดนิโคตินมีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทางตรง ทางอ้อม และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ มากกว่า
กลุ่มที่ติดนิโคตินอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) กลุ่มที่ไม่ติดและติดนิโคตินมีความเชื่อว่าการที่เพื่อนชวนให้สูบบุหรี่ และการเห็นเพื่อน
สูบบุหรี่เป็นปัจจัยขัดขวางการเลิกสูบบุหรี่ไม่ต่างกัน กลุ่มที่ไม่ติดนิโคตินเชื่อในโอกาสเกิดปัจจัยเกื้อหนุนเช่น การมีโอกาสได้เล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกาย  การมีแบบอย่างที่ดี การมีคนใกล้ชิดให้ก�ำลังใจ และการมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน มากกว่ากลุ่มที่ติดนิโคติน และมีการรับรู้พลัง
อ�ำนาจของปัจจัยควบคุมในการเลิกสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่ติดนิโคตินอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: ความเชื่อต่อโอกาสในการเกิดปัจจัยการควบคุมและการรับรู้พลังอ�ำนาจของปัจจัยควบคุมในการเลิกสูบบุหรี่
ที่ต่างกันในระหว่างกลุ่มที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน ควรใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ลด/ละ/เลิกบุหรี่ส�ำหรับนักเรียนอาชีวะในกลุ่ม
ที่ยังไม่ติดนิโคติน โดยเน้นเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เสริมความเข้มแข็งทางใจ เสริมการให้ก�ำลังใจจากเพื่อนและคนใกล้ชิด
ส่วนกลุ่มที่ติดนิโคตินควรเพิ่มการควบคุมด้วยปัจจัยการบ�ำบัด
ค�ำส�ำคัญ: การเลิกสูบบุหรี่ การติดนิโคติน การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ วัยรุ่น
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

วัยรุน่ ไทยสูบบุหรีม่ ากขึน้ และอายุทเี่ ริม่ สูบน้อยลง1,2
โดยเฉพาะนักเรียนอาชีวะเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่มากที่สุด
ในจ�ำนวนวัยรุ่นทั้งหมด3 การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น
ได้แก่ ปัญหาของระบบทางเดินหายใจ การท�ำหน้าทีข่ อง
ภูมิคุ้มกันลดลง มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ฟันผุ โรคเหงือก
และ การ mutation ของ gene ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เกิดโรคมะเร็ง4 ถ้าวัยรุ่นสูบบุหรี่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็งปอด และมีโอกาสเสียชีวิตก่อนถึง
วัยอันควร5
ปั จ จุ บั น มี วิ ธี ก ารเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ห ลายวิ ธี ที่ มี
ประสิทธิผล ทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา 6 แต่พบว่ามี
วัยรุ่นหนึ่งในสามเท่านั้นที่ประสบความส�ำเร็จในการ
เลิกบุหรี่7 systematic review จากงานวิจัย 28 เรื่อง
ทีศ่ กึ ษาโปรแกรมช่วยเลิกบุหรีใ่ นวัยรุน่ พบว่าการบ�ำบัด
ด้วยยา เช่น nicotine replacement and bupropion ไม่มี
รายงานว่าพบความส�ำเร็จในวัยรุ่น และยังท�ำให้เกิดผล
ไม่พึงประสงค์จากยาด้วย ส่วนโปรแกรมการบ�ำบัดที่
มีประสิทธิผลมักใช้ร่วมกันหลายวิธี เช่น การเตรียม
วัยรุ่นเพื่อการเลิกบุหรี่ การสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การเสริมสร้างแรงจูงใจ อย่างไรก็ตามจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์สรุปได้วา่ ผูป้ ว่ ยแต่ละกลุม่ มีความ
แตกต่างและต้องการโปรแกรมการรักษาหรือการช่วย
เหลือที่มีความเฉพาะแตกต่างกันไป6
จากการทบทวนงานวิจัยพบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความส�ำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ในวัยรุ่น ได้แก่ ความ
ตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรี8่ แรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี9,10
่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสูบบุหรี่และ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการหยุดสูบ11 การ
สนับสนุนทางครอบครัวและเพื่อน 10 การรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่8 ความพยายามใน
การเลิกสูบบุหรี่12 และการติดสารนิโคตินในบุหรี่13 ใน
บรรดาปัจจัยทั้งหลายพบว่าการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการเลิกสูบบุหรีเ่ ป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญและมีความ
สัมพันธ์กับความส�ำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่มากที่สุด14
และปัจจัยความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความพยายามในการเลิกสูบบุหรี12่ นอกจากนั้นการ
ติดนิโคติน (Nicotine dependence) เป็นปัจจัยท�ำนาย
ระดับบุคคลที่ส�ำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อความพยายาม
และความส�ำเร็จในการเลิกสูบบุหรีจ่ ากผลการศึกษาเชิง
ส�ำรวจใน 4 ประเทศ13
การรับรู้ความสามารถในตนเอง (self-efficacy) มี
ความส�ำคัญต่อความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่มาก จาก
การศึกษาเปรียบเทียบการรับรูค้ วามสามารถตนเองของ
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการเข้าร่วมโปรแกรมเลิกสูบ
บุหรี่พบว่ากลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำ� เร็จ มีการรับรู้ความ
สามารถตนเองมากกว่ากลุ่มที่เลิกสูบไม่ส�ำเร็จ14 และ
ในการศึกษาติดตามกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั แรงจูงใจในการ
เลิกสูบบุหรี่จ�ำนวน 570 คนเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
พบว่ากลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ส�ำเร็จ (จ�ำนวน 26% ของกลุ่ม
ตัวอย่าง) มีระดับ self-efficacy ก่อนได้รับการทดลอง
มากกว่ากลุม่ ทีก่ ลับมาสูบบุหรีซ่ ำ �้ (ซึง่ มีจำ� นวน 45% ของ
กลุ่มตัวอย่าง) และกลุ่มที่ยังคงสูบบุหรี่อย่างสม�ำ่ เสมอ
(จ�ำนวน 29% ของกลุ่มตัวอย่าง) กล่าวคือคนที่เลิกสูบ
บุหรี่ส�ำเร็จและคนที่กลับมาสูบบุหรี่ซ�้ ำมีความตั้งใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป
อย่างมีนัยส�ำคัญ และกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จมีการ
วางแผนเตรียมการมากกว่ากลุ่มที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป12
จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
เป็นตัวแปรเดียวที่ท�ำนายความพยายามในการหยุดสูบ
บุหรี่ และการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัย
หลักในการท�ำนายความส�ำเร็จในความพยายามเลิกบุหรี่
ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในตนเองมีความหมายใกล้
เคียงกับการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral Control: PBC) ในทฤษฎีการ
วางแผนพฤติกรรมของ Ajzen15-16
PBC มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจในการเลิก
สู บ บุ ห รี่ และมี อิ ท ธิ พ ลผ่ า นความความตั้ ง ใจไปยั ง
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พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่อีกทางหนึ่ง PBC หมายถึง การ
รับรูข้ องบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายทีจ่ ะหยุดสูบบุหรี่
ซึ่งมีพื้นฐานจากประสบการณ์ในอดีตหรือได้รับข้อมูล
จากแหล่งใดแหล่งหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการเพิม่ หรือลดความ
รู้สึกยากล�ำบากในการหยุดสูบบุหรี่ ยิ่งถ้าบุคคลคิดว่า
เขามีทรัพยากรและโอกาสมาก เขาก็จะคาดการณ์สิ่ง
ขัดขวางหรืออุปสรรคน้อย บุคคลก็จะมีการรับรู้ความ
สามารถในการควบคุมพฤติกรรมการหยุดสูบบุหรี่ได้
มากกว่า15,17 และคาดคะเนความเป็นไปได้ที่จะมีปัจจัย
ส่งเสริมการหยุดสูบบุหรี่
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตาม
ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมได้กำ� หนดวิธกี ารประเมิน
ไว้ 2 แนวทางดังนี้16 แนวทางที่ 1 การประเมินทาง
ตรง เป็นการประเมินความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับความ
สามารถที่เขาจะควบคุมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ และ
แนวทางที่ 2 การประเมินทางอ้อม เป็นการประเมิน
จากพื้นฐานความเชื่อ โดยประเมินจากผลรวมของผล
คูณ
C P ระหว่างความเชื่อในการควบคุม
i i

และเปรียบเทียบความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความเชื่อใน
การควบคุมพฤติกรรม และการรับรู้พลังอ�ำนาจของ
ปัจจัยควบคุมการเลิกสูบบุหรี่ ของนักเรียนอาชีวะที่ติด
นิโคตินและไม่ตดิ นิโคตินว่าเป็นอย่างไร โดยก�ำหนดช่วง
ระยะเวลาในการเลิกสูบบุหรีใ่ นระหว่าง 6 เดือนข้างหน้า
เพื่อให้มีตารางเวลาในการตัดสินใจ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ความสั ม พั น ธ์ กลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 1-3 ที่ สู บ บุ ห รี่ ค� ำ นวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel18 โดยประมาณ
ค่าสัดส่วนของนักเรียนที่สูบบุหรี่ที่ 0.1619 ได้จ�ำนวน
ตั ว อย่ า ง 574 คน จากจ� ำ นวนประชากรนั ก เรี ย น
ทั้งหมด 40,104 คน ที่ศึกษาระดับ ปวช. 1-3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา 31
แห่ง และสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
94 แห่ง เมื่อค�ำนวณค่าผิดพลาดในการเก็บข้อมูลจึง
เพิ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 ได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด
632 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 3 ขั้น (A threestage stratified cluster sampling) ขั้นที่ 1 สุ่มโรงเรียน
อาชีวศึกษาของรัฐ 2 แห่งจาก 31 แห่ง สังกัดเอกชน
4 แห่งจาก 94 แห่ง รวม 6 แห่ง ขั้นที่ 2 สุ่มนักเรียน
ที่สูบบุหรี่จากชั้นปีที่ 1-3 ตามสัดส่วนนักเรียนที่มีใน
ปีการศึกษา 2551-2552 และขั้นที่ 3 สุ่มตามสัดส่วน
ของนักเรียนชายต่อหญิงทีส่ บู บุหรี่ ได้นกั เรียนในสถาน
ศึกษาแต่ละแห่งดังนี้ ชั้นปีที่ 1 ชาย 24 คนต่อหญิง 1
คน ชั้นปีที่ 2 ชาย 11 คนต่อหญิง 1 คน และชั้นปีที่ 3
ชาย 5 คนต่อหญิง 1 คน

(control beliefs: Ck) กับการรับรู้พลังอ�ำนาจของปัจจัย
ในการควบคุม (Perceived power: Pk) โดยความเชื่อ
ในการควบคุม หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการมีหรือ
ไม่มีทรัพยากรหรือโอกาสที่จ�ำเป็นในการหยุดสูบบุหรี่
และการรับรูพ้ ลังอ�ำนาจของปัจจัยควบคุม หมายถึง การ
รับรู้ของบุคคลว่ามีปัจจัยควบคุมใดบ้างที่เป็นปัจจัย
ส่งเสริมเอื้ออ�ำนวยหรือขัดขวางการหยุดสูบบุหรี่
นักเรียนอาชีวะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดนิโคติน
จากการสู บ บุ หรี่และเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว
จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบโปรแกรมส่งเสริม
การเลิกสูบบุหรี่ที่เฉพาะกับวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนอาชีวะ
การวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาว่าการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ และความตั้งใจ
เครื่องมือการวิจัย
ในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ นนั ก เรี ย นอาชี ว ะในกลุ ่ ม ที่ สู บ
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
บุหรี่โดยรวม และจ�ำแนกเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่แบบติด อายุ จ� ำ นวนบุ ห รี่ ที่ สู บ ต่ อ วั น อายุ ที่ เ ริ่ ม สู บ และ
นิโคตินและไม่ติดนิโคติน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ประวัติการเลิกสูบบุหรี่
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2. แบบสอบถาม CAGE (CAGE questionnaire
modified for smoking behavior) ใช้ประเมินพฤติกรรม
การสูบบุหรี่แบบติดนิโคติน พัฒนาโดย Ewing20 เครื่อง
มือนี้ปรับมาจากเครื่องมือ CAGE ส�ำหรับคัดกรอง
ภาวะติดแอลกอฮอล์ มีค�ำถามสั้นๆ 4 ข้อ ค�ำตอบมี 2
ตัวเลือก ตอบ “ใช่” ให้ 1 คะแนน ตอบ “ไม่ใช่” ให้
0 คะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 2 คะแนน
ถือว่ามีพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ บบติดนิโคติน เครือ่ งมือ
นี้ใช้ในการส�ำรวจทางระบาดวิทยาพบว่า มีค่าความไว
(sensitivity) และความจ�ำเพาะ (specificity) ในระดับดี
3. แบบสอบถามความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
ในระหว่าง 6 เดือนข้างหน้า ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวทาง
การสร้างแบบวัดของทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม16,21
มี 2 ข้อ สอบถามความตั้งใจและการวางแผนที่จะเลิก
สูบบุหรี่ใน 6 เดือนข้างหน้า ค�ำตอบเป็นแบบประเมิน
ค่า 2 ขั้ว 7 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เลย ค่อนข้างน้อย น้อย ปาน
กลาง ค่อนข้างมาก มาก มากที่สุด ให้คะแนนตั้งแต่
(1) - (7) แบบสอบถามนี้มีค่าความเชื่อมั่นภายในเท่ากับ
.95 (n = 30)
4. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ แบบสอบถามความ
เชื่อในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรู้พลังอ�ำนาจ
ของปัจจัยควบคุมการเลิกสูบบุหรี่ในระหว่าง 6 เดือน
ข้างหน้า ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทางการสร้างแบบ
วัดของทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม16,21 โดยสร้างข้อ
ค�ำถามจากข้อมูลความเชื่อเด่นชัดที่ได้จากกลุ่มบุคคล
ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา
ช่วงแรกผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลความเชื่อโดยให้นักเรียน
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 70 คน เขียน
ตอบค�ำถามปลายเปิดดังนี้ 1. ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค
ในการงดสูบบุหรี่ในระหว่าง 6 เดือนข้างหน้ามีอะไร
บ้ า ง 2. นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ความสามารถที่ จ ะท� ำ ให้ ก าร
งดสูบบุหรี่ในอีก 6 เดือนข้างหน้าประสบผลส�ำเร็จเป็น
อย่างไร (ตัวอย่าง เช่น ยาก หรือง่าย หรือ อื่นๆ) น�ำ
ค� ำ ตอบทั้ ง หมดมาจั ด กลุ ่ ม ข้ อ ความที่ มี ค วามหมาย

เดียวกันและสร้างเป็นข้อค�ำถาม และช่วงทีส่ อง ทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30
คน ด้ ว ยวิ ธี ต รวจสอบอ� ำ นาจจ� ำ แนกของข้ อ ค� ำ ถาม
ด้วยค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต�่ำ  (discriminant
analysis with t-test) โดยกลุ่มสูงเป็นกลุ่ม 27% แรกที่ได้
คะแนนสูงสุด และกลุม่ ต�ำ่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนใน 27%
สุดท้าย และตรวจสอบความเชื่อมั่นภายในด้วยสถิติ
Chronbach’s alpha coefficient โดยแต่ละแบบสอบถาม
แต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้
4.1 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ในระหว่าง 6 เดือน
ข้างหน้า มีจ�ำนวน 2 ข้อ ค�ำตอบเป็นแบบประเมินค่า
2 ขั้ว 7 ระดับ ข้อที่ 1 ประเมินระดับความยาก-ง่าย ให้
คะแนนตั้งแต่ (1) - (7) ข้อที่ 2 ประเมินความสามารถ
ที่จะท�ำได้ส�ำเร็จ หรือ ไม่ส�ำเร็จ ตั้งแต่ระดับมาก ปาน
กลาง น้อย ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง และระดับ น้อย ปาน
กลาง มาก ให้คะแนนตั้งแต่ (7) - (1) ข้อความเชื่อทั้ง
2 ข้อสามารถจ�ำแนกระหว่างกลุ่มที่มีความเชื่อต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p < .001) มีค่าความเชื่อมั่นภายใน
เท่ากับ .37
4.2 แบบสอบถามความเชื่ อ ในการควบคุ ม
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ มีจ�ำนวน 10 ข้อ ค�ำตอบ
เป็นแบบประเมินค่า 2 ขั้ว 7 ระดับ ตั้งแต่เป็นไปไม่ได้
ในระดับมาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง และ
เป็นไปได้ในระดับน้อย ปานกลาง มาก ให้คะแนนตัง้ แต่
(1) - (7) ข้อความเชื่อทั้ง 10 ข้อสามารถจ�ำแนกระหว่าง
กลุ่มที่มีความเชื่อต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < .001) มี
ค่าความเชื่อมั่นภายในเท่ากับ .84
4.3 แบบสอบถามการรับรู้พลังอ�ำนาจของปัจจัย
เกื้อหนุนและขัดขวางการเลิกสูบบุหรี่ มีจ�ำนวน 10 ข้อ
ค�ำตอบเป็นแบบประเมินค่า 2 ขั้ว คือ ขัดขวาง และเกื้อ
หนุน ให้ประเมินค่าใน 7 ระดับ ตั้งแต่ ขัดขวาง ระดับ
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง และเกื้อหนุน
ระดับน้อย ปานกลาง มาก ให้คะแนนตั้งแต่ (1) - (7)
ข้อทีเ่ ป็นปัจจัยขัดขวางให้คะแนนตรงกันข้าม ทุกข้อความ
21
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สามารถจ�ำแนกระหว่างกลุ่มที่มีการประเมินต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p < .001) แบบสอบถามนี้มีค่าความ
เชื่อมั่นภายในเท่ากับ .84
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวทางของทฤษฎี
การวางแผนพฤติกรรม ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากค�ำถาม
เหล่านั้นมาจากบุคคลที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอยู่
แล้ว21

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจในการเลิก
สูบบุหรี่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
เลิกสูบบุหรี่โดยทางตรง และทางอ้อม

CiPi

ซึ่งค�ำนวณจากผลรวมของผลคูณของความเชื่อต่อการ
ควบคุมพฤติกรรม (ci) และการรับรู้พลังอ�ำนาจของ
ปัจจัยเกื้อหนุนและขัดขวางการเลิกสูบบุหรี่ (pi) โดยใช้
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
สหสัมพันธ์เพียร์สนั และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ เฉลีย่ ของปัจจัยดังกล่าวโดยรวมและเป็นรายข้อด้วยสถิติ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัส independent t-test
โครงการ MU 2007-206) ก่อนเก็บข้อมูลผู้วิจัยแจ้ง
ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ผลการวิจัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมการ
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
วิจัย ในกรณีที่นักเรียนมีอายุต�่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 94.3
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตในการเข้า และเพศหญิงร้อยละ 5.7 และมีอายุระหว่าง 15-19 ปี
ร่วมวิจัย ข้อมูลจะเก็บรักษาเป็นความลับ และเปิดเผย ร้อยละ 87.82 และอายุระหว่าง 20-24 ปี ร้อยละ 12.18
ผลในแบบที่สรุปผลแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานไว้ในความเชื่อและทัศนคติ
ต่อการเลิกสูบบุหรีข่ องนักเรียนอาชีวะทีต่ ดิ นิโคตินและ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ไม่ติดนิโคติน22 และประเมินภาวะติดนิโคตินด้วยแบบ
ผู ้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ราชการจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คัดกรอง CAGE พบว่ามีนักเรียนติดนิโคติน 291 คน
ส่งไปถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ตาม เป็นชายร้อยละ 94.2 เป็นหญิงร้อยละ 5.8 มีนักเรียนที่
ที่ สุ ่ ม เลื อ กไว้ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง เข้ า ชี้ แ จงให้ ไม่อยู่ในภาวะติดนิโคติน 341 คน เป็นชายร้อยละ 94.4
อาจารย์ผปู้ ระสานงานเข้าใจขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ จัดสถาน และหญิงร้อยละ 5.6
ที่ให้เหมาะสม และเตรียมนักเรียนที่ได้รับอนุญาตจาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ผู้ปกครองเข้าฟังค�ำชี้แจง และตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัย ในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) โดยทางตรง ทางอ้อม
เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักเรียนอาชีวะ และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
ตามสถานศึกษาทีส่ มุ่ ไว้จำ� นวน 632 คน ได้แบบสอบถาม
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
กลับคืนครบถ้วนทุกคน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 PBC โดยทางตรงและทางอ้อมพบว่ามีความสัมพันธ์กนั
ถึงเดือนมิถุนายน 2552
ในทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01
ทัง้ ในกลุม่ ทีส่ บู บุหรีท่ งั้ หมด กลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคตินและติด
นิโคติน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง PBC และ

22

Journal of Public Health and Development
Vol. 12 No. 3 September - December 2014

ความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์ในทางบวก มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับต�่ำถึงปานกลางอย่าง
ระดับต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 เฉพาะในกลุ่มที่ มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 ทั้งในกลุ่มที่สูบบุหรี่ทั้งหมด
ติดนิโคติน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มที่ไม่ติดนิโคตินและติดนิโคติน (Table 1)
PBC ทางอ้ อ ม และความตั้ ง ใจในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่
Table 1 Correlation coefficient among indirect perceived behavioral control (ΣPiCi), direct perceived
behavioral control (PBC) and intention to quit smoking (I) in the next six months of vocational
college students with nicotine non-addiction, nicotine addiction and all subjects
Relationship between
variable and variable
ΣPiCi and PBC

PBC and I
ΣPiCi and I

Correlation coefficients classify by group of subjects
All subjects
Nicotine
Nicotine addiction
(n=632)
non-addiction (n = 341)
(n = 291)
0.37**
0.35**
0.35**
0.06
0.27**

-0.03
0.17**

0.16**
0.41**

**Significant at the <0.01 level (2-tails)

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้ความ
สามารถในการควบคุ ม การเลิ ก บุ ห รี่ โ ดยทางตรง
ทางอ้อมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ระหว่างกลุ่มที่
ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยของ PBC โดยทางตรง ทางอ้อม และความตัง้ ใจใน
การเลิกบุหรีพ่ บว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญที่
ระดับ <.01 ในทุกกลุม่ ทัง้ กลุม่ ผูท้ สี่ บู บุหรีท่ งั้ หมด กลุม่
ที่สูบแบบไม่ติดนิโคตินและติดนิโคติน (Table 2)
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเชื่อเกี่ยว
กับการควบคุมการเลิกสูบบุหรี่ในระหว่าง 6 เดือนข้าง
หน้าจ�ำนวน 10 ความเชื่อ ระหว่างกลุ่มที่ไม่ติดนิโคติน
และติดนิโคติน พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความเชื่อในระดับ
ที่ไม่แตกต่างกันที่ว่า มีโอกาสที่เพื่อนจะชวนให้ฉันสูบ
บุหรี่ เห็นคนอื่นสูบบุหรี่ และมีกิจกรรมท�ำในยามว่าง
ส่วนความเชื่อเรื่องอื่นๆ ได้แก่ ฉันมีโอกาสที่จะเคี้ยว

หมากฝรั่งหรืออมลูกอม จะได้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กาย  จะหาสถานที่สูบบุหรี่ได้ยาก จะมีแบบอย่างที่ดี
เป็นตัวอย่างในการเลิกสูบบุหรี่ จะมีคนใกล้ชิดให้ก�ำลัง
ใจในการเลิกสูบบุหรี่ จะมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่
จะมีความเข้มแข็งอดทนเพียงพอที่จะเลิกสูบบุหรี่ มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตโิ ดยกลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ
นิโคตินมีความเชือ่ ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าอย่างมีนยั
ส�ำคัญ (Table 3)
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้พลัง
อ�ำนาจของปัจจัยควบคุมการเลิกสูบบุหรี่ในระหว่าง 6
เดือนข้างหน้า 10 ปัจจัย เป็นปัจจัยขัดขวาง 2 ปัจจัย
ปัจจัยเกื้อหนุน 8 ปัจจัยระหว่างกลุ่มที่ไม่ติดนิโคติน
และติดนิโคติน พบว่าทั้งสองกลุ่มรับรู้อ�ำนาจในการ
ขัดขวางและเกื้อหนุนของการเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ และ
การเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมต่อการเลิกสูบบุหรี่ไม่
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ได้แก่ การเล่นกีฬาหรือออก
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ก�ำลังกาย การมีกิจกรรมท�ำในยามว่าง การมีสถานที่
ที่ อ นุ ญ าตให้ สู บ บุ ห รี่ น ้ อ ย การมี แ บบอย่ า งที่ ดี เ ป็ น
ตัวอย่าง การที่คนใกล้ชิดให้ก�ำลังใจ การมีจิตใจมุ่งมั่น
และการมีจิตใจเข้มแข็งอดทน กลุ่มที่ไม่ติดนิโคตินรับ
รูว้ า่ เป็นปัจจัยส่งเสริมการเลิกสูบบุหรีม่ ากกว่ากลุม่ ทีต่ ดิ

นิโคตินอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยเพื่อนชวน
ให้ฉนั สูบบุหรี่ กลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคตินรับรูว้ า่ เป็นอุปสรรค
ในการเลิกสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มที่ติดนิโคตินอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (Table 4)

Table 2 Comparison of direct and indirect PBC and intention to quit smoking in the next six months of
vocational college students with nicotine non-addiction and nicotine addiction
Variables

Indirect PBC
Direct PBC
Intention to quit smoking

All subjects
(n=632)
Mean
24.51
7.72
8.89

***Significant at the <0.001 level (2-tails)
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S.D
12.27
2.75
4.12

Nicotine
non-addiction
(n = 341)
Mean
S.D
26.18
12.13
8.14
2.69
9.32
4.70

Nicotine
addiction
(n = 291)
Mean
S.D
22.55
12.16
7.22
2.75
8.39
3.25

t-test

p-value

3.75***
4.21***
2.93***

<0.001
<0.001
<0.001
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Table 3 Comparison of each item of control beliefs toward quitting smoking in the next six months of
vocational college students with nicotine non-¬addiction and nicotine addiction
Control beliefs

I believe that in the next six months:
1. I will have the opportunity to be
asked to smoke.
2. I will have the opportunity
   to see other people smoke.
3. I will have the opportunity
    to chew gum or eat candy.
4. I will have the opportunity
    to play sports or exercise.
5. I will have the opportunity to do
free time activities.
6. I will rarely have the opportunity
    to find smoking places.
7. I will have the opportunity to find
a good role model.
8. I will receive encouragement
from close persons.
9. I will have commitment to quit
smoking.
10.  I will have self-determination.

Nicotine
non-addiction
(n = 341)
Mean
S.D

Nicotine
addiction
(n = 291)
Mean
S.D

t-test

p-value

4.18

2.14

4.36

1.93

-1.10

0.273

4.74

2.36

4.90

2.15

-.90

0.367

5.06

2.00

4.63

2.27

2.48**

0.013

4.98

2.06

4.55

2.11

2.60**

0.009

4.89

2.07

4.76

2.02

0.85

0.397

4.44

2.06

4.16

2.12

1.67

0.095

4.76

2.11

4.40

2.18

2.13*

0.034

4.94

2.05

4.39

2.10

4.86

2.06

4.46

2.12

2.39*

0.017

4.84

2.03

4.38

2.04

2.85**

0.005

3.35*** <0.001

p-value of independent samples t-test (2-tails);
*** Significant at the <0.001 level; **Significant at the <0.01 level; *Significant at the <0.05 level   
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Table 4 Comparison of each item of perceived power to quit smoking in the next six months of vocational
college students with nicotine non-addiction and nicotine addiction
Perceived power of barrier or facilitating
factors to quit smoking in the next six month

1. be invited by a friend to smoke
2. see other people smoke
3. chew gum or eat candy
4. play sports or exercise
5. do activities on my free time
6. have rarely smoking places
7. find a good role model
8. receive encouragement from close persons
9. have commitment to quit smoking
10. have self-determination

Nicotine
non-addiction
(n = 341)
Mean
S.D
4.45
2.10
4.32
2.04
5.00
1.94
5.28
2.07
5.38
1.92
4.93
2.11
5.46
1.82
5.55
1.78
5.77
1.83
5.72
1.89

Nicotine
addiction
(n = 291)
Mean
S.D
4.10
1.90
4.32
1.91
4.80
2.04
4.37
2.17
4.90
2.07
4.10
2.07
4.80
1.92
5.05
1.96
5.04
2.12
4.97
2.20

t-test

p-value

2.16*
0.02
1.28
3.27***
2.97**
4.96***
4.48***
3.31***
4.60***
4.58***

0.032
0.985
0.201
<0.001
0.003
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

p-value of independent samples t-test (2-tails);
***Significant at the <0.001 level; **Significant at the <0.01 level; *Significant at the <0.05 level   

อภิปรายผล

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า PBC การเลิกสูบบุหรี่
โดยทางตรงและทางอ้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�ำคัญในทุกกลุ่ม ซึ่งสนับสนุนค�ำอธิบายของทฤษฎี
การวางแผนพฤติกรรมทีก่ ล่าวว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม
มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากในการวัด PBC ทางอ้อม
เป็ น การประเมิ น ความเชื่ อ เด่ น ชั ด ที่ มี ต ่ อ โอกาสเกิ ด
ปัจจัยเอื้อและปัจจัยขัดขวางพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
และการรับรู้พลังอ�ำนาจของปัจจัยเอื้อและปัจจัยขัด
ขวางนั้น15,16 ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง PBC กับ
ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ การศึกษานี้พบว่า PBC
26

ทางอ้อมเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
เลิกสูบบุหรี่ในทุกกลุ่มที่สูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่
สูบแบบติดนิโคตินหรือไม่ติดนิโคติน ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า
ในการวัดทางอ้อมนัน้ มีการระบุความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ แบบสอบถาม
ในการศึกษานีพ้ ฒ
ั นาจากข้อมูลความเชือ่ เด่นชัดทีไ่ ด้จาก
กลุ่มนักเรียนอาชีวะที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษานี้ ส่วน PBC ทางตรงพบมีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั ส�ำคัญกับความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรีเ่ ฉพาะ
ในกลุ่มที่ติดนิโคตินเท่านั้น ในกลุ่มที่ไม่ติดนิโคตินและ
กลุม่ ทีส่ บู บุหรีท่ งั้ หมดพบว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่มี
นัยส�ำคัญ ซึ่งผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดของทฤษฎี
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การวางแผนพฤติ ก รรมบางส่ ว น ผลการศึ ก ษานี้ ไ ม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hu S-C and Lanese23 ที่
ประยุกต์ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมศึกษาพฤติกรรม
การเลิกสูบบุหรี่ในสถานที่ท�ำงานของคนงานโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็ก 3 แห่งในประเทศไต้หวัน รายงาน
ว่า PBC การเลิกสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ (ค่า r อยู่ระหว่าง 0.37 0.48, p<0.01) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าข้อค�ำถามของแบบ
วั ด PBC ทางตรงในการศึ ก ษานี้ มี จ� ำ นวนน้ อ ย (2
ข้อ) และเนื้อหาค่อนข้างกว้างและไม่กระชับมากนัก
ประกอบกับพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรม
ทีค่ วบคุมได้ยากจึงส่งผลให้การตอบค�ำถามมีความหลาก
หลายและไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว
ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลิก
สูบบุหรี่โดยทางตรงและทางอ้อมระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ที่ไม่ติดนิโคตินและติดนิโคติน พบว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่
ติดนิโคตินมีคะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจในการเลิกสูบ
บุหรี่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การเลิกสูบบุหรี่โดยทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากลุ่ม
ที่ติดนิโคตินอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้เป็นไปตามผลการ
ส�ำรวจใน 4 ประเทศที่พบว่าภาวะติดนิโคตินปัจจัย
ท�ำนายระดับบุคคลที่ส�ำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อความ
พยายามและความส�ำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่13 อย่างไร
ก็ตามผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับกับผลการศึกษาใน
คนงานชาวไต้หวันวัยผูใ้ หญ่ทพี่ บว่าภาวะติดนิโคตินไม่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรี่23 แต่พบว่าคน
ที่ให้ความส�ำคัญต่อการเลิกสูบบุหรี่ในล�ำดับต้นๆ จะมี
ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่มากกว่าคนที่ไม่ให้ความ
ส�ำคัญ
การเปรียบเทียบความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ การควบคุมการเลิก
สูบบุหรี่ในระหว่าง 6 เดือนข้างหน้าระหว่างนักเรียน
อาชีวะที่ไม่ติดนิโคตินและติดนิโคติน ผลการศึกษาพบ
นักเรียนที่ไม่ติดนิโคตินและติดนิโคตินเชื่อว่า มีความ
เป็นไปได้ที่เพื่อนจะชวนให้ฉันสูบบุหรี่ เห็นคนอื่น

สูบบุหรี่ และมีกจิ กรรมท�ำในยามว่างในระหว่าง 6 เดือน
ข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ โดยกลุ่มที่ติด
นิโคตินเชื่อว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัจจัย
ขัดขวางมากกว่า ซึ่งได้แก่ การที่เพื่อนจะชวนให้ฉันสูบ
บุหรี่ และเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ และความเป็นไปได้ที่จะ
มีปัจจัยเกื้อหนุนน้อยกว่า ซึ่งได้แก่ การมีกิจกรรมท�ำใน
ยามว่าง ส่วนโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์เกือ้ หนุนอืน่ ๆ ซึง่
ได้แก่ การได้เคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอม การเล่นกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย การหาสถานที่สูบบุหรี่ได้ยาก การ
มีแบบอย่างที่ดีในการเลิกสูบบุหรี่ การมีคนใกล้ชิดให้
ก�ำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ การมีจติ ใจมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเลิกสูบ
บุหรี่ การมีจติ ใจเข้มแข็งอดทนเพียงพอทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่
กลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคตินเชือ่ ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่ากลุม่
ที่ติดนิโคตินอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การรับรูพ้ ลังอ�ำนาจของปัจจัยขัดขวางและปัจจัยเกือ้
หนุน ทั้งกลุ่มที่ติดและไม่ติดนิโคตินรับรู้ว่า การที่เพื่อน
ชวนให้ฉันสูบบุหรี่ และการเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ ค่อน
ข้องเป็นปัจจัยขัดขวางการเลิกบุหรี่ แต่ปัจจัยเรื่องการที่
เพือ่ นชวนสูบบุหรี่ กลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคตินเชือ่ ว่าจะขัดขวาง
การเลิกสูบบุหรีม่ ากกว่ากลุม่ ทีต่ ดิ นิโคติน ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยการเลิกสูบบุหรี่ในวัยรุ่นไทยที่รายงาน
ว่า ถ้ามีเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ด้วยก็จะเป็นแรงจูงใจต่อการ
เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งหมายถึงว่าจะไม่เห็นเพื่อนสูบบุหรี่และ
เพื่อนจะไม่ชักชวนให้สูบบุหรี่24 ส�ำหรับปัจจัยส่งเสริม
ทั้ง 8 ปัจจัย ได้แก่ การเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอม
การเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย การมีกจิ กรรมท�ำในยาม
ว่าง การมีสถานที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่น้อย การมีแบบ
อย่างที่ดี การมีคนใกล้ชิดให้ก�ำลังใจ การมีจิตใจมุ่งมั่น
และการมีจิตใจเข้มแข็งอดทน ทั้งสองกลุ่มเชื่อว่าเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนการเลิกสูบบุหรี่ในระดับค่อนข้างมาก
แต่กลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคตินเชือ่ ว่าเป็นปัจจัยเกือ้ หนุนมากกว่า
กลุม่ ทีต่ ดิ นิโคติน ส่วนการเคีย้ วหมากฝรัง่ หรืออมลูกอม
ทั้งสองกลุ่มมีความเชื่อว่าจะเกื้อหนุนการเลิกสูบบุหรี่
ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยในนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา ณ สถาบันแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร24
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ที่ ร ายงานว่ า ความตั้ ง ใจในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ยิ่งนักเรียนมีจิตใจที่มุ่งมั่น
ตั้งใจเลิกบุหรี่มาก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ก็จะยิ่งน้อย
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่
ติดนิโคตินเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมและปัจจัยเกื้อ
หนุนการเลิกสูบบุหรีม่ ากกว่ากลุม่ ทีต่ ดิ นิโคติน ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นไปได้วา่ พฤติกรรมการลด/ละ/เลิก หรือหยุดสูบบุหรี่
ของกลุ่มนี้ยังสามารถควบคุมได้ กล่าวคืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมของจิตใจ ส่วนกลุ่มที่ติดนิโคตินมองว่าควบคุม
ได้ยากกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากอิทธิพลของสารนิโคตินที่
ส่งผลต่อเส้นทางการให้รางวัลทางสมองแก่ผสู้ บู บุหรี่25
ซึ่งกลุ่มที่ติดนิโคตินเชื่อว่าปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ มีส่วน
สนับสนุนได้นอ้ ยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ตดิ นิโคติน ดังนัน้ ในกลุม่
ที่สูบบุหรี่แบบติดนิโคตินอาจต้องการปัจจัยเกื้อหนุน
ที่มากกว่าการควบคุมด้วยตนเอง แต่เป็นการควบคุม
จากภายนอกมากกว่า เช่น การใช้ยา หรือเทคนิควิธี
ในการบ�ำบัดพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ชนิดอื่นๆ

ข้อจ�ำกัดของการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวาง ซึ่ ง ศึ ก ษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ในอีก
6 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวแปรด้านการรู้คิด ยังไม่ได้
เกิดพฤติกรรมจริง ดังนั้นจึงอาจมีความคลาดเคลื่อน
ในการท�ำนายพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งความ
ตั้งใจและพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กันสูงถ้ามีการ
ศึกษาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจาก
นั้นแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีม่ คี า่ ความเชือ่ มัน่ ภายใน =.37
ซึ่งถือว่าต�่ำ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีข้อค�ำถามเพียง 2 ข้อ จึง
อาจท�ำให้เกิดความคลาดเคลือ่ นจากการวัดได้ การศึกษา
ครั้งต่อไปจึงควรปรับเครื่องมือในการวัดตัวแปรนี้
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นักเรียนที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคตินมีการรับ
รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุหรีต่ า่ งกัน และมีความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรีต่ า่ งกัน
ดังนัน้ การรณรงค์การลด/ละ/เลิกบุหรีแ่ ก่นกั เรียนอาชีวะ
จึงควรให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ โดยพัฒนารูปแบบการ
เลิกบุหรี่ที่ต่างกันระหว่างนักเรียนที่ติดนิโคตินและ
ไม่ติดนิโคติน นักเรียนที่ยังไม่ติดนิโคตินอาจใช้วิธีเสริม
ปัจจัยเกื้อหนุน และลดอุปสรรคขัดขวาง โดยจัดสิ่ง
แวดล้อมที่ปราศจากการสูบบุหรี่ในสถาบันการศึกษา
และ ชักชวนเพื่อนที่สูบบุหรี่ให้มาร่วมกันเลิกสูบบุหรี่
ด้วยกันเพื่อเป็นพลังหนุนแทนที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การเลิกบุหรี่ ส�ำหรับปัจจัยเกือ้ หนุนในการหยุดสูบบุหรี่
ได้แก่ การเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอม การเล่นกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย การมีกิจกรรมท�ำในยามว่าง การมี
สถานที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่น้อย การหาแบบอย่างที่
ดีเป็นตัวอย่าง การที่คนใกล้ชิดให้ก�ำลังใจ การมีจิตใจ
มุ่งมั่น และการที่มีใจแข็งพอ ควรเสริมโอกาสการเกิด
ปัจจัยเอื้อให้มากขึ้น เช่น จัดสิ่งแวดล้อมให้มีสถานที่
ออกก�ำลังกาย สถานที่ปลอดบุหรี่ให้มากเหลือพื้นที่
ส�ำหรับสูบบุหรี่ให้น้อย ใช้คนใกล้ชิดเป็นแบบอย่าง
ในการเลิกสูบบุหรี่ ส่วนตัวบุคคลนั้นควรเสริมความ
เข้มแข็งทางใจและความมุ่งมั่นในการเลิกสูบบุหรี่ให้
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่สูบบุหรี่แบบไม่ติดนิโคติน
ส่วนกลุม่ ทีส่ บู บุหรีแ่ บบติดนิโคตินนอกจากการรณรงค์
ด้วยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจต้องเสริมการ
ควบคุมด้วยปัจจัยภายนอก เช่น การบ�ำบัดทางจิตสังคม
และการใช้ยาร่วมด้วย
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