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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
กำรสูบบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดปั ญหำด้ ำนสุขภำพที่เกิดขึ ้นกับประชำกรโลกอย่ำง
แพร่หลำยในปั จจุบนั เนื่องจำกเป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเกิดภำวะโรคเรื อ้ รังต่ำงๆ เช่น โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง และโรคมะเร็งปอด (Office of the Surgeon General, 2010) ซึง่ 1 ใน 10 ของ
ประชำกรวัยผู้ใหญ่ทวั่ โลกที่เสียชีวิตจำกโรคเรื อ้ รังมักมีรำยงำนประวัตกิ ำรสูบบุหรี่ (WHO, 2015) จำกสถิติ
ขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) พบว่ำ ในปี ค.ศ. 2012 มีรำยงำนผู้เสียชีวิตจำกโรคหัวใจและหลอดเลือด
7.4 ล้ ำนคน คิดเป็ นร้ อยละ 13.2 โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง 3.1 ล้ ำนคน คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 และโรคมะเร็งปอด
1.6 ล้ ำนคน คิดเป็ นร้ อยละ 2.9 เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่มีอตั รำกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำกโรค 4
กลุม่ หลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน และโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง (สำนักโรคไม่
ติดต่อ, 2558) และจำกรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสสอง ปี พ.ศ.2559 พบว่ำ ควำมดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งทุกชนิด เป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเสียชีวิตของประชำกร
ไทย (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559)
จำกข้ อมูลของโครงกำรสำรวจกำรบริ โภคยำสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adults Tobacco
Surveys / GATS) ปี ค.ศ. 2015 พบว่ำ จำกประชำกรโลกทังหมด
้
มีผ้ สู บู บุหรี่ จำนวน 1.3 พันล้ ำนคน และมี
ผู้เสียชีวิตจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 6 ล้ ำนคน นอกจำกนี ้ ยังมีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์กำรสูบบุหรี่ ของ
ประเทศไทยว่ำ เพศชำยมีอตั รำกำรสูบบุหรี่ มำกกว่ำเพศหญิงถึง 5.3 เท่ำ โดยเพศชำยมีอตั รำกำรสูบบุหรี่
ร้ อยละ 46 และเพศหญิงมีอตั รำกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 9 (Global Adults Tobacco Surveys / GATS, 2015)
เช่นเดียวกับรำยงำนกำรสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2558 พบว่ำ ประชำกร
อำยุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป มีอตั รำกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 21.3 โดยเพศชำยมีอตั รำกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 42.3 และ
เพศหญิงมีอตั รำกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 1.6 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ำ เพศชำยมีอตั รำกำรสูบบุหรี่ สงู กว่ำเพศหญิงถึง
27 เท่ำ ยิ่งไปกว่ำนัน้ พบว่ำประชำกรช่วงอำยุ 25-55 ปี มีอตั รำกำรสูบบุหรี่ ที่สงู กว่ำช่วงอำยุอื่น โดยเป็ น
เพศชำยร้ อยละ 50 เพศหญิงร้ อยละ 2 และพบควำมชุกของกำรสูบบุหรี่ ที่มีคำ่ แตกต่ำงกันตังแต่
้ 14.8 –
27.6 ในระดับเขตสุขภำพทัง้ 12 เขต (สำนักโรคไม่ตดิ ต่อ, 2558)
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บุหรี่ ถือกำเนิดมำจำกกำรปลูกยำเพื่อนำมำใช้ สบู ในพิธีกรรมต่ำงๆ ของชำวอินเดียแดงในทวีป
อเมริกำ โดยกำรนำใบไม้ ทำเป็ นมวนแล้ วจุดไฟเผำที่ปลำยอีกด้ ำน ซึง่ เมื่อทวีปอเมริกำถูกค้ นพบ กำรปลูก
ยำสูบจึงได้ แผ่ขยำยไปยังประเทศอำณำนิคมต่ำงๆ ได้ แก่ บรำซิล โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ
ตำมลำดับ และชำวอังกฤษสำมำรถผลิตยำสูบเชิงพำณิชย์จนประสบควำมสำเร็จ มีกำรส่งออกไปยัง
ประเทศอำณำนิคมต่ำงๆ บุหรี่ จงึ ได้ แพร่หลำยไปทัว่ โลกมำกยิ่งขึ ้น (โครงกำรสำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชน
ฯ เล่มที่ 28, 2547) กำรสูบบุหรี่ เริ่มกลำยเป็ นกระแสนิยมในช่วงหลังสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2461)
(เครื อข่ำยครูเพื่อโรงเรี ยนปลอดบุหรี่ , 2557) สำหรับประเทศไทย พบหลักฐำนจำกจดหมำยเหตุในสมัย
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เมื่อปี พ.ศ. 2230 ว่ำมีกำรใช้ ยำสูบทังชำยและหญิ
้
ง โดยรับมำจำกจีน หมู่
เกำะฟิ ลิปปิ นส์ เมืองมะนิลำและมีกำรปลูกยำสูบเอง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ำพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งที่อยูค่ ู่
กับคนไทยมำอย่ำงยำวนำนจนปั จจุบนั (โครงกำรสำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชนฯ เล่มที่ 28, 2547) ซึง่ พบ
รำยงำนว่ำ อุตสำหกรรมกำรผลิตยำสูบ ในไตรมำสที่สอง ปี พ.ศ. 2559 กำลังขยำยตัวเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 15.6
จำกไตรมำสแรก (สำนักยุทธศำสตร์ และกำรวำงแผนเศรษฐกิจมหภำค, 2559 ) และประชำกรไทยมี
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อบุหรี่ เฉลี่ย 423 บำทต่อเดือน โดยกลุม่ วัยทำงำนมีกำรใช้ จำ่ ยสูงที่สดุ (470 บำทต่อ
เดือน) และประชำกรกรุงเทพมหำนคร มีคำ่ ใช้ จำ่ ยเฉลี่ย 810 บำทต่อเดือน ซึง่ สูงกว่ำประชำกรในภูมิภำค
อื่นๆ (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557)
ผลกระทบของควันบุหรี่ มีมำกมำย เนื่องจำกปลำยบุหรี่ ขณะที่มีกำรสูดควัน มีอณ
ุ หภูมิเท่ำกับ 900
องศำเซลเซียส และปลำยบุหรี่ ขณะที่ไม่มีกำรสูดควัน มีอณ
ุ หภูมิเท่ำกับ 600 องศำเซลเซียส (Guerin,
1987) จึงทำให้ เกิดปฏิกิริยำทำงเคมีที่เพิ่มระดับควำมรุนแรงของสำรพิษ (สำนักควบคุมกำรบริ โภคยำสูบ,
ม.ป.ป.) ซึง่ ควันบุหรี่ ประกอบด้ วยสำรอันตรำยต่ำงๆ กว่ำ 7,000 ชนิด และมีสำรเคมีที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็ง
กว่ำ 69 ชนิด (Rodgman and Perfetti, 2009) โดยสำรสำคัญที่อำจก่อให้ เกิดโรคมะเร็ง ได้ แก่ นิโคติน
คำร์ บอนมอนอกไซค์ อะซิโตน สำรหนู (arsenic) ไซยำไนด์ เบนซีน แคดเมียม ฟอร์ มลั ดีไฮด์ ตะกัว่ ปรอท
นิกเกิล ฟี นอล และสไตรี น (Goodwin et al., 2016)
ในช่วงแรกของกำรสูบบุหรี่ นิโคตินจะออกฤทธิ์โดยกำรกระตุ้นประสำท ทำให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ร้ ูสกึ ผ่อนคลำย มี
ควำมสุข หลังจำกนันเมื
้ ่อสูบบุหรี่ ในปริมำณที่มำกขึ ้น นิโคตินจะออกฤทธิ์กดประสำท ทำให้ ร่ำงกำยมีกำร
หลัง่ ฮอร์ โมนโดปำมีน (dopamine) มำกยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ อตั รำกำรเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ ้น ควำมดันโลหิตสูงขึ ้น
ต้ องกำรสูบบุหรี่ เพิ่มมำกขึ ้น และหำกได้ รับในปริมำณมำกติดต่อกันจะส่งผลให้ เกิดอำกำรเสพติดนิโคติน
(กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2555) หรื อ nicotine dependence ซึง่ ส่งผลให้ ขำด
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ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของตนเอง โดยมีกำรสูบบุหรี่ เป็ นปริมำณที่
มำกเกินกว่ำที่ตงใจ
ั ้ รู้สกึ ว่ำตนไม่สำมำรถเลิกสูบบุหรี่ ได้ และยังคงสูบบุหรี่ ตอ่ ไปแม้ วำ่ จะรับรู้ถึงปั ญหำ
สุขภำพ (Office of the Surgeon General, 2010) ทังนี
้ ้ ผลกระทบของบุหรี่ ในระยะสัน้ คือ ผู้สบู บุหรี่ จะเริ่ม
มีอตั รำกำรเต้ นของหัวใจเร็วขึ ้น ระบบประสำทสัมผัสต่ำงๆ ทำหน้ ำที่ได้ ลดลง (Kool et al., 1993) และใน
ระยะยำว จะส่งผลให้ ควำมดันโลหิตสูงขึ ้น มีอตั รำกำรเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ ้น นิโคตินจะออกฤทธิ์ยบั ยังกำร
้
หลัง่ ฮอร์ โมนเอพิเนฟริน (epinephrine) และนอร์ เอพิเนฟริน (norepinephrine) (Kool et al.,
1993) นำไปสูก่ ำรเกิดภำวะโรคเรื อ้ รังต่ำงๆ เช่น โรคมะเร็ ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื อ้ รัง (Office
of the Surgeon General, 2010) มีปัญหำด้ ำนกำรพูดและได้ ยิน (Chang et al., 2016) ปวดบริเวณเอว
หลัง และสะโพก (Shiri, R., & Falah-Hassani, K., 2016) โรคถุงลมโป่ งพอง โรคระบบทำงเดินหำยใจ
สมรรถภำพทำงเพศเสื่อม (โครงกำรสำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชนฯ เล่มที่ 28, 2547) ซึง่ กำรเสื่อมโทรม
ของร่ำงกำยนี ้ อำจนำไปสู่กำรขำดศักยภำพในกำรทำงำน กำรขำดงำน อีกทังยั
้ งเป็ นกำรเพิ่มค่ำใช้ จำ่ ยใน
กำรรักษำพยำบำล (สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ , 2556)
นอกจำกบุหรี่ จะส่งผลกระทบต่อผู้สบู บุหรี่ โดยตรงแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้ ำงได้ ซึง่
เรี ยกว่ำบุหรี่ มือสอง (Secondhand Smoke) โดยผู้ที่ได้ สดู ดมควันบุหรี่ เข้ ำสูร่ ่ำงกำยมีโอกำสเสี่ยงเป็ นโรค
ปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง (Chia-Fang et al, 2010) มีปัญหำด้ ำนกำรได้ ยิน (Changet al., 2016) โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตเรื อ้ รัง หญิงมีครรภ์และทำรกที่ได้ รับควันบุหรี่ มีโอกำสเกิดโรคแทรกซ้ อนต่ำงๆ เช่น ครรภ์
เป็ นพิษ แท้ ง ทำรกแรกเกิดน ้ำหนักน้ อยกว่ำปกติ คลอดก่อนกำหนด เป็ นต้ น เด็กเล็กอำจติดเชื ้อทำงระบบ
ทำงเดินหำยใจ และมีพฒ
ั นำกำรทำงสมองล่ำช้ ำกว่ำเด็กทัว่ ไปที่ไม่ได้ รับควันบุหรี่ (โครงกำรสำรำนุกรมไทย
สำหรับเยำวชนฯ เล่มที่ 28, 2547) ควำมดันโลหิตเพิ่มสูง (Omoloja et al., 2011) และเสี่ยงเป็ นวัณโรค
(Dogar et al, 2015) พบรำยงำนว่ำ ในสหรำชอำณำจักร มีผ้ เู สียชีวิตจำกกำรได้ รับควันบุหรี่ มือสองเฉลี่ย
1,000 -3,000 รำยต่อปี (Scientific Committee on Tobacco and Health, 2004)
ยิ่งไปกว่ำนันบุ
้ หรี่ ยงั ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ คือ ผู้ประกอบกำรต้ องสูญเสีย
กำลังคนในกำรผลิต จำกกำรขำดงำน กำรเจ็บป่ วย และกำรทำงำนที่ไม่มีประสิทธิภำพ รัฐบำลมีคำ่ ใช้ จำ่ ย
เพิ่มมำกขึ ้นในกำรรักษำและป้องกันปั ญหำ (โครงกำรสำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชนฯ เล่มที่ 28, 2547)
ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ คือ จะช่วยให้ บคุ คลมีสขุ ภำพที่ดีขึ ้น ลดโอกำสเสี่ยงในกำรเกิดโรค
ต่ำงๆ (Doll et al., 2004) ควำมเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจลดลงร้ อยละ 50 (US Department of Health and
Human Services, 1990) ควำมดันโลหิตและอัตรำกำรเต้ นของหัวใจจะอยูใ่ นระดับปกติ (Bolman et at.,
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2002) หลังจำกเลิกสูบบุหรี่ ได้ เป็ นเวลำ 24 ชัว่ โมง ร่ำงกำยจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยเสมหะต่ำงๆ จะเริ่ม
ถูกขับออกจำกปอด นิโคตินจะค่อยๆ ถูกขับออกจำกร่ำงกำย จนเมื่อครบ 48 ชัว่ โมง นิโคตินจะถูกกำจัด
ออกไปหมด และทำให้ ร้ ูสึกสดชื่นมำกยิ่งขึ ้น เมื่อเลิกสูบบุหรี่ ได้ เป็ นเวลำ 3-4 วัน ร่ำงกำยจะใช้ เวลำ
ประมำณ 3 เดือนเพื่อกำจัดเสมหะต่ำงๆ ออกจำกจำกปอด (Anthonisen et at., 1994)
ในปั จจุบนั ทำงรัฐบำลไทยได้ มีแนวทำงเพื่อจัดกำรกับปั ญหำของบุหรี่ เช่น กำรกำหนดแผน
ยุทธศำสตร์ กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 มีกำรบังคับใช้ กฎหมำยตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 และ พระรำชบัญญัตคิ ้ มุ ครองสุขภำพของผู้ไม่สบู บุหรี่
พ.ศ. 2535 โดยมอบอำนำจให้ กระทรวงสำธำรณสุขเป็ นหน่วยงำนดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับสถำนกำรณ์
กำรสูบบุหรี่ (กรมประชำสัมพันธ์, 2558)
กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 มุง่ เน้ น
ควบคุมกำรผลิตยำสูบภำยในประเทศ กำหนดเพิ่มภำษียำสูบ กำหนดเพิ่มรำคำบุหรี่ ช่วยเหลือผู้ต้องกำร
เลิกสูบบุหรี่ ป้องกันกำรเกิดพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ รณรงค์ให้ สถำนที่ตำ่ งๆ ปลอดบุหรี่ และช่วยเหลือผู้
ต้ องกำรเลิกสูบบุหรี่ (กรมประชำสัมพันธ์ , 2558) ส่งผลให้ ในไตรมำสที่สอง ปี พ.ศ. 2559 ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริโภคบุหรี่ ของประชำกรไทยลดลงร้ อยละ 0.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมำสที่สอง ปี พ.ศ. 2558 (สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559)
กระทรวงสำธำรณสุขได้ ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 กำหนดให้
สถำนที่รำชกำร รวมทังสถำนที
้
่อื่นๆ เป็ นเขตปลอดบุหรี่ โดยมีข้อบังคับให้ มีกำรแสดงเครื่ องหมำยเขตปลอด
บุหรี่ ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขประกำศกำหนด ไม่มีกำรสูบบุหรี่ รวมทังไม่
้ มีอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
กำรคุ้มครองผู้ไม่สบู บุหรี่ ตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภำพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 ผู้ที่ฝ่ำฝื นจะ
ได้ รับโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท ตำมมำตรำ 11 วรรคหนึง่ หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบำท ตำมมำตรำ 11
วรรคสอง หรื อปรับไม่เกินสองพันบำท ตำมมำตรำ 11 วรรคสำม (ศูนย์กฎหมำยกรมควบคุมโรค, ม.ป.ป.)
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 มีเพื่อใช้ ควบคุมกำรเข้ ำถึงของผลิตภัณฑ์
ยำสูบในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ควบคุมไม่ให้ มีกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ยำสูบผ่ำนสื่อต่ำงๆ ควบคุมกำรผลิต
ยำสูบ และควบคุมไม่ให้ ผ้ ผู ลิตจัดทำห่อผลิตภัณฑ์ที่ดงึ ดูดใจ (ศูนย์กฎหมำยกรมควบคุมโรค, ม.ป.ป.) แม้
จะมีมำตรกำรและนโยบำยต่ำงๆ เพื่อจัดกำรกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ และยังมีกำรรณรงค์กำรงดสูบบุหรี่
ด้ วยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้ บคุ คลที่สบู บุหรี่ ลดน้ อยลง แต่ปัจจุบนั ยังคงมีผ้ สู บู บุหรี่ อยูจ่ ำนวนมำกและถือได้ ว่ำ
พฤติกรรมนี ้ยังเป็ นปั ญหำของสังคมอยู่
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จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ พบว่ำ ได้ มีกำรนำแนวคิดแบบ
แผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ (Health Beliefs Model) ของ Rosenstock (1960, 1974) มำใช้ ในกำรศึกษำ
เช่น กำรศึกษำปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของกลุม่ นักเรี ยนชำยก่อนระดับมหำวิทยำลัย ใน
Isfahan, Iran (Reisi et al., 2014) กำรศึกษำควำมชุกของพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นใน Marivan
City, Iran (Ghaderi et al., 2016) กำรศึกษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของนักศึกษำ
โรงเรี ยนเซ็นต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพมหำนคร (ประภำพร โพธิ์ทอง, 2551) โดยงำนวิจยั ส่วนใหญ่แสดง
ให้ เห็นว่ำ ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ และกำรเลิกสูบบุหรี่ ได้ แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิด
ปั ญหำสุขภำพจำกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำร
เลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
นอกจำกนี ้ พบว่ำ แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ (Health Beliefs Model) ของ
Rosenstock (1960, 1974) ได้ มีกำรนำมำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรศึกษำพฤติกรรมสุขภำพอื่นๆ อีกมำกมำย
เช่น กำรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่ (Sandte, 2012) กำรตรวจสอบมะเร็งเต้ ำนมด้ วยตนเอง (Irhane et
al., 2015) กำรสวมหมวกนิรภัยของประชำกรอิหร่ำน (Aghamolaei et al., 2011) กำรคำดเข็มขัดนิรภัย
ของผู้ใช้ รถยนต์ใน Sabzevar (Ali et al., 2011) และกำรคำดเข็มขัดนิรภัยของพนักงำนขับรถในอิหร่ำน
(Tavafian et al., 2011) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ จำกข้ อมูลจำกกำรวิจยั ที่ได้ กล่ำวในข้ ำงต้ น กลุม่ ผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นถึงผลกระทบในด้ ำนต่ำงๆ ที่
เกิดขึ ้นจำกพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ทังต่
้ อตนเอง ผู้อื่น และสังคม นับว่ำเป็ นอีกหนึง่ ปั ญหำพฤติกรรมสุขภำพ
ที่เกิดขึ ้นอย่ำงแพร่หลำยในปั จจุบนั จึงตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรศึกษำปั จจัยต่ำงๆ ที่สง่ ผลให้ บคุ คล
เลิกสูบบุหรี่ เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงของปั ญหำสุขภำพต่ำงๆ ดังนัน้ กลุม่ ผู้วิจยั จึงสนใจนำแนวคิดแบบแผน
ควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพมำใช้ ในกำรศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน ใน
เขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร ซึง่ เป็ นกลุม่ อำยุที่มีอตั รำกำรสูบบุหรี่ สงู ที่สดุ เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรนำไปใช้
ออกแบบโปรแกรมส่งเสริมให้ บคุ คลเกิดพฤติกรรมเลิกสุบบุหรี่ ได้ ตอ่ ไปในอนำคต
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กำรศึกษำถึงทฤษฎีและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในกำรวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. พัฒนำกำรและกำรเจริญเติบโตของวัยผู้ใหญ่
2. แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ (Health Beliefs Model)
3. งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
พัฒนาการและการเจริ ญเติบโตของวัยผู้ใหญ่
เมื่อผ่ำนระยะพัฒนำกำรของวัยรุ่น บุคคลจะเริ่มเข้ ำสูร่ ะยะวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงทังด้
้ ำนร่ำงกำย ควำมคิด อำรมณ์ สังคม และควำมสัมพันธ์กบั ผู้อื่น โดยวัยผู้ใหญ่แบ่งออกเป็ น
3 ช่วงวัย ได้ แก่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น (early adulthood) อำยุ 20-40 ปี วัยผู้ใหญ่ตอนกลำง (middle
adulthood) อำยุ 41-64 ปี และวัยผู้ใหญ่ตอนปลำยหรื อวัยผู้สูงอำยุ (old age) อำยุ 65 ปี ขึ ้นไป (Bastable,
& Dart, 2007)
ในประเทศไทยมีกลุม่ วัยทำงำนอำยุตงแต่
ั ้ 15-59 ปี (คูม่ ือกำรจัดบริกำรสุขภำพกลุม่ วัยทำงำน
แบบบูรณำกำร 2558, 2557) และมีกำรรำยงำนจำกสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ (2559) พบว่ำกลุม่ วัยทำงำนในช่วง
อำยุ 25-59 ปี มีอตั รำกำรสูบบุหรี่ สงู ที่สดุ ดังนัน้ งำนวิจยั นี ้จึงศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่
ในกลุม่ ตัวอย่ำงอำยุระหว่ำง 25-59 ปี ซึง่ เป็ นช่วงคำบเกี่ยวระหว่ำงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นและผู้ใหญ่ตอนกลำง
ซึง่ มีพฒ
ั นำกำรในด้ ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
พัฒนำกำรด้ ำนร้ ำงกำย เป็ นช่วงที่มีกำรพัฒนำด้ ำนร่ำงกำยอย่ำงเต็มที่ ระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยทำ
หน้ ำที่ได้ อย่ำงสมบูรณ์เต็มที่ และเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ ำนร่ำงกำยที่เสื่อมถอยลง โดยแสดงควำม
เสื่อมที่พอจะสังเกตเห็น เช่น ผมหงอก สำยตำเริ่มยำว ผิวหนังเริ่มไม่เต่งตึง เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ยังมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเผำผลำญพลังงำนช้ ำลง มีพลังงำนต่ำ มีระดับฮอร์ โมนที่เปลี่ยนไป และมีกำรเคลื่อนไหว
ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเช่นที่ผำ่ นมำ (Cavanaugh, Blanchard-Fields, 2015) จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่
กล่ำวมำ จะเห็นได้ วำ่ วัยผู้ใหญ่เริ่มมีกำรเสื่อมถอยของสุขภำพกำย ดังนัน้ ผู้ใหญ่ตอนกลำงจึงเริ่มตระหนัก
ถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนัน้ และเริ่มหันมำสนใจศึกษำเรี ยนรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกันโรค และกำรรักษำสุขภำพที่ดีให้ คงอยู่ (Vander Zanden et al., 2007)
ในส่วนพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ คือ ควำมสำมำรถในกำรใช้ ควำมคิดและกำรให้ เหตุผล ตำม
แนวคิดพัฒนำกำรของเพียเจท์ (Piaget’ s theory) กล่ำวว่ำวัยผู้ใหญ่มีพฒ
ั นำกำรทำงควำมคิดสติปัญญำ
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อยูใ่ นระดับ Formal operations ซึง่ เป็ นขันสู
้ งที่สดุ ของพัฒนำกำรด้ ำนอำรมณ์และสังคม (Papalia, &
Olds, 1995) มีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำสมบูรณ์ที่สดุ คือคุณภำพของควำมคิดจะเป็ นระบบ มี
ควำมสัมพันธ์กนั และมีควำมคิดรูปแบบนำมธรรม (Abstract logic) ผู้ใหญ่จะมีควำมคิดเปิ ดกว้ ำง ยืดหยุน่
มำกขึ ้น และรู้จกั จดจำประสบกำรณ์ที่ได้ เรี ยนรู้ ทำให้ สำมำรถปรับตัวเข้ ำกับสถำนกำรณ์ ตำ่ งๆ ได้ ดี และมี
ควำมสำมำรถในกำรหำข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนต่ำงๆ เพื่อมำเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรกับปั ญหำของตน (Vander
Zanden et al., 2007) หำกมีกำรเรี ยนรู้พฤติกรรมและกำรดูแลตนเองที่เหมำะสมจะทำให้ ผ้ ใู หญ่มีแนวโน้ ม
ในกำรปฏิบตั ิตนในเรื่ องสุขภำวะที่ดีขึ ้น ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหำต่อตนเองและสังคม
สุดท้ ำย พัฒนำกำรด้ ำนอำรมณ์และสังคม วัยผู้ใหญ่จะมีกำรควบคุมอำรมณ์ได้ ดีขึ ้น มีควำมมัน่ คง
ทำงจิตใจดีกว่ำวัยรุ่น คำนึงถึงควำมรู้สกึ ของผู้อื่น รู้สกึ ยอมรับผู้อื่นได้ ดีขึ ้น ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน มี
ควำมพึงพอใจในชีวิตที่ผำ่ นมำ ลักษณะบุคลิกภำพค่อนข้ ำงคงที่ (Cavanaugh, Blanchard-Fields, 2015)
วัยนี ้จะให้ ควำมสำคัญกับกลุ่มเพื่อนร่วมวัยลดลง จำนวนสมำชิกในกลุม่ เพื่อนจะลดลง แต่สมั พันธภำพใน
เพื่อนที่ใกล้ ชิดหรื อเพื่อนรักยังคงอยูแ่ ละจะมีควำมผูกพันกันมำกกว่ำควำมผูกพันในลักษณะของคูร่ ัก และ
ควำมสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัวจะเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกเป็ นวัยที่เริ่มใช้ ชีวิตครอบครัวกับคูข่ องตนเอง และ
เกิดกำรปรับตัวกับบทบำทใหม่ (Papalia, & Olds, 1995) บำงคนจะมีอำรมณ์เศร้ ำจำกกำรที่บตุ รเริ่มมี
ครอบครัวใหม่ กำรสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รัก เช่น บิดำ มำรดำ หรื อคูส่ มรส หรื อผิดหวังจำกบุตร เป็ น
ต้ น และมักจะประสบควำมสำเร็จในด้ ำนอำชีพ หรื อมีกำรโยกย้ ำยตำแหน่งหน้ ำที่สงู ขึ ้น ทำให้ ต้องมีกำร
ปรับตัวทังในด้
้ ำนส่วนตัว และครอบครัว (ทิพย์ภำ เชษฐ์ เชำวลิต, 2541) หลังจำกที่มีหน้ ำที่กำรงำนที่มนั่ คง
ประสบควำมสำเร็จในอำชีพแล้ วอำจนำไปสูก่ ำรสนใจดูและสุขภำพของตนเองมำกขึ ้น
จำกพัฒนำกำรด้ ำนต่ำงๆ ของวัยทำงำน จะเห็นได้ วำ่ มีพฒ
ั นำกำรทำงร่ำงกำยที่เจริญเติบโต
สมบูรณ์เต็มที่ และเริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงปลำยของผู้ใหญ่ตอนกลำง จึงเป็ นสิ่งที่บง่ ชี ้ได้ วำ่ มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคต่ำงๆ ได้ ง่ำยขึ ้น หำกไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะทำให้ เกิดโรคต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรทำ
พฤติกรรมในแต่ละวัน รวมถึงพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ด้วย จะนำไปสูค่ วำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง และโรคมะเร็งปอดมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ในวัยผู้ใหญ่ยงั มีกำรหันมำใส่ใจ
ดูแลสุขภำพของตนเองมำกขึ ้น เนื่องจำกเป็ นวัยที่เริ่มมีหน้ ำที่กำรงำนที่มนั่ คง ประสบควำมสำเร็จในเรื่ อง
กำรทำงำน และมีควำมมัน่ คงของสัมพันธภำพคนในครอบครัว ซึง่ พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ มกั พบในเพศชำย
มำกกว่ำเพศหญิง ดังนัน้ ถ้ ำหำกกลุม่ วัยทำงำนเพศชำยมีควำมพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเลิก
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สูบบุหรี่ จงึ ควรมีกำรวำงแผนเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรทำพฤติกรรม ซึง่ อำจจะส่งผลไปสูก่ ำรลดโอกำสเสี่ยง
ในกำรเกิดโรคต่ำงๆ ในอนำคตได้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ (Health Beliefs Model)
แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ ได้ รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในกำรนำมำศึกษำ
พฤติกรรมสุขภำพ เนื่องจำกเป็ นแนวคิดที่อธิบำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงและกำรคงอยูข่ องพฤติกรรมสุขภำพ
ซึง่ เป็ นแนวทำงสำหรับกำรสร้ ำงโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ (Champion, & Skinner, 2008)
ซึง่ เริ่มพัฒนำขึ ้นเมื่อปี 1950 โดย Hochbaum, Rosenstock และ Kegels นักจิตวิทยำสังคมจำก
U.S. Public Health Service เพื่อใช้ อธิบำยเกี่ยวกับควำมล้ มเหลวของโปรแกรมป้องกันและกำรตรวจคัด
กรองโรค (Hochbaum, 1958; Rosenstock, 1960, 1974)
แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนที่วำ่ ควำมเชื่อส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกำร
ทำพฤติกรรมสุขภำพ โดยเป็ นควำมเชื่อหรื อกำรรับรู้ที่บคุ คลมีเกี่ยวกับโรคและแนวทำงกำรลดโอกำสเสี่ยงที่
จะเกิดโรค (Hochbaum, 1958)
Hochbaum (1958) ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเป็ นวัณโรค และกำรรับรู้ถึง
ประโยชน์ของกำรตรวจคัดกรองวัณโรคก่อนที่จะมีกำรแสดงอำกำรควำมรุนแรงของโรค ซึง่ บุคคลมักมีควำม
เชื่อว่ำคนที่เป็ นวัณโรคอำจจะไม่มีกำรแสดงอำกำรของโรค พบว่ำ ผู้ที่มีกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเป็ นวัณโรค
และรับรู้ประโยชน์ของกำรตรวจพบวัณโรคในระยะแรก คิดเป็ นร้ อยละ 87 ได้ เข้ ำรับกำรตรวจเอกซเรย์ปอด
โดยสมัครใจอย่ำงน้ อยหนึง่ ครัง้ (Champion, & Skinner, 2008)
ในทำนองเดียวกัน กำรศึกษำของ Kegeles (1963) แสดงให้ เห็นว่ำ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำร
เกิดผลข้ ำงเคียงที่เลวร้ ำยที่สดุ จำกกำรทำทันตกรรม และกำรตระหนักรู้ว่ำกำรมำพบทันตแพทย์อำจช่วย
ป้องกันปั ญหำที่อำจเกิดขึ ้นเหล่ำนี ้ได้ สำมำรถเป็ นตัวทำนำยควำมถี่ในกำรมำพบทันตแพทย์เป็ นประจำทุก
ปี อย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 3 ปี ขึ ้นไป หลังจำกนัน้ Haefner และ Kirscht (1970) จึงได้ นำงำนวิจยั ข้ ำงต้ นไป
ศึกษำต่อ โดยกำรออกแบบโปรแกรมสุขศึกษำที่ใช้ แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพเป็ นพื ้นฐำน เพื่อเพิ่มกำร
รับรู้โอกำสเสี่ยงและกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และวัณโรค และยังช่วยเพิ่มกำร
รับรู้ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรทำพฤติกรรมที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภำพให้ กบั ผู้เข้ ำร่วมกำรทดลอง ซึง่ เป็ น
กำรศึกษำทดลองในระยะยำว ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงที่ได้ เข้ ำร่วมโปรแกรมสุขศึกษำ มีกำรเข้ ำรับ
กำรตรวจกับแพทย์ร้อยละ 57 และกลุม่ ตัวอย่ำงที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมโปรแกรมสุขศึกษำ มีกำรเข้ ำรับกำรตรวจกับ
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แพทย์ร้อยละ 39 เมื่อเปรี ยบเทียบกันพบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงที่ได้ เข้ ำร่วมโปรแกรมสุขศึกษำมีกำรเข้ ำรับกำร
ตรวจกับแพทย์เป็ นจำนวนมำกกว่ำกับกลุม่ ตัวอย่ำงที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมโปรแกรมสุขศึกษำ
ดังนัน้ จำกงำนวิจยั จำนวนมำกในช่วงต้ นปี ค.ศ. 1970 ได้ แสดงให้ เห็นว่ำแบบแผนควำมเชื่อด้ ำน
สุขภำพช่วยให้ เข้ ำใจควำมแตกต่ำงในรูปแบบพฤติกรรมสุขภำพของแต่ละบุคคลและสำมำรถนำมำใช้ ใน
กำรออกแบบที่ช่วยส่งเสริมให้ บคุ คลทำพฤติกรรมสุขภำพได้ อีกด้ วย
แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพได้ ถกู นำไปใช้ ในกำรรักษำพฤติกรรมสุขภำพเพื่อป้องกันโรคที่
เฉพำะเจำะจงต่ำงๆ เช่น พฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรฉีดวัคซีน กำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ ำนม และกำร
ตรวจทำงทันตกรรม (Swlnehart, & Kirscht, 1966; Cummlngs et al., 1979; Fink, Shapiro, & Roeser,
1972; and Chen, & Land, 1986) ต่อมำในภำยหลัง ยังได้ มีกำรศึกษำเพิ่มเติมไปถึงกำรปฏิบตั ติ น
หลังจำกกำรได้ รับกำรวินิจฉัยโรคแล้ ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวินยั ในกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของแพทย์
(Becker, 1974)
แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพมุง่ เน้ นไปที่สองประเด็นหลักคือ กำรรับรู้ตอ่ ภำวะคุกคำมของโรค
(threat perception) และกำรประเมินกำรทำพฤติกรรมสุขภำพ (behavioral evaluation) ซึง่ กำรรับรู้ตอ่
ภำวะคุกคำมของโรค ประกอบไปด้ วย กำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค (perceived susceptibility) และ
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค (Perceived Severity) ส่วนกำรประเมินกำรทำพฤติกรรมสุขภำพ ประกอบไป
ด้ วย กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรทำพฤติกรรมสุขภำพ (perceived benefits) และกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรทำ
พฤติกรรมสุขภำพ (perceived barriers) นอกจำกนี ้ แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพได้ นำเสนอสิ่งชี ้แนะใน
กำรลงมือทำพฤติกรรมสุขภำพ (cues to action) ที่สำมำรถช่วยกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมสุขภำพได้ เมื่อมี
รูปแบบควำมเชื่อที่เหมำะสมอยูก่ ่อนแล้ ว ตัวอย่ำงของสิ่งชี ้แนะเหล่ำนี ้ เช่น กำรรับรู้อำกำรของโรคที่เกิดขึ ้น
แล้ ว อิทธิพลทำงสังคม และกำรรณรงค์สง่ เสริมพฤติกรรมสุขภำพต่ำงๆ เป็ นต้ น (Rosenstock, 1966)
แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพเป็ นแนวคิดที่พยำยำมอธิบำยว่ำ เหตุใดบุคคลจึงทำพฤติกรรมกำร
ป้องกันกำรเกิดโรค กำรตรวจคัดกรองโรค หรื อควบคุมปั จจัยควำมเจ็บป่ วยต่ำงๆ (Rosenstock, 1974) ซึง่
ในงำนวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นำแนวคิดนี ้มำอธิบำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำน
สุขภำพประกอบไปด้ วยองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ (Stretcher, & Rosenstock, 1997) ดังนี ้
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1. การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (Perceived Severity)
หมำยถึง ควำมรู้สกึ ต่อควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ หรื อควำมรุนแรงของกำรปล่อย
ให้ เป็ นโรคโดยไม่ได้ รับกำรรักษำ รวมไปถึงกำรประเมินทังผลกำรรั
้
กษำทำงกำรแพทย์และทำงคลินิก
ตัวอย่ำงเช่น ควำมตำย ควำมพิกำร และควำมเจ็บปวด และผลกระทบทำงสังคมที่เป็ นไปได้ เช่น ผลกระทบ
ในกำรทำงำน ชีวิตครอบครัว และควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ดังนัน้ กำรที่บคุ คลจะเชื่อว่ำโรคที่อำจเกิดขึ ้นได้
เป็ นโรคที่ร้ำยแรงทำงกำรแพทย์ ก็ตอ่ เมื่อโรคนันท
้ ำให้ เกิดควำมตึงเครี ยดทำงจิตใจและทำงเศรษฐกิจที่
สำคัญภำยในครอบครัวของตน (Rosenstock, 1974) บุคคลอำจมีควำมเชื่อต่อควำมรุนแรงของโรคหรื อ
ปั ญหำสุขภำพที่อำจเกิดขึ ้นกับตนแตกต่ำงกัน โดยบุคคลจะตัดสินระดับควำมรุนแรงของโรคจำกระดับกำร
กระตุ้นทำงอำรมณ์ (emotional arousal) ที่ถกู สร้ ำงขึ ้นจำกควำมคิดที่เกี่ยวกับโรค หรื อควำมคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบของควำมเป็ นไปได้ ที่บคุ คลเชื่อว่ำปั ญหำนี ้จะเกิดกับตนเอง (Robbins, 1962)
2. การรั บรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (Perceived Susceptibility)
หมำยถึง ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมเป็ นไปได้ ในกำรเกิดโรคหรื อควำมเจ็บป่ วยต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรเกิดภำวะโรคเรื อ้ รังต่ำงๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื อ้ รัง (Office of the
Surgeon General, 2010) โดยบุคคลจะมีควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมเป็ นไปได้ ในกำรเกิดโรคที่แตกต่ำงกัน
บุคคลอำจปฏิเสธควำมเป็ นไปได้ ในกำรเกิดโรคหรื อควำมเจ็บป่ วยต่ำงๆ ทุกชนิด คือเชื่อว่ำตนไม่มีโอกำส
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ อย่ำงแน่นอนหรื ออำจยอมรับถึงควำมเป็ นไปได้ ของกำรเกิดโรค
ในทำงสถิติ แต่ไม่ยอมรับว่ำโรคนี ้อำจเกิดขึ ้นได้ กบั ตนเอง หรื อในทำงตรงกันข้ ำมบุคคลอำจเกิดควำมรู้สกึ
ว่ำตนได้ ตกอยูใ่ นอันตรำยเมื่อเชื่อว่ำตนอำจมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรเกิดโรคหรื อควำมเจ็บป่ วยต่ำงๆ
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคและกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมีควำมเกี่ยวเนื่องกับ
องค์ประกอบทำงปั ญญำเป็ นอย่ำงมำก (Rosenstock, 1974) ซึง่ หมำยควำมว่ำกำรที่บคุ คลจะเกิดกำรรับรู้
ควำมรุนแรงและโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ได้ ก็ตอ่ เมื่อบุคคลมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับโรคที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรสูบบุหรี่ อย่ำงเพียงพอ หรื อในทำงตรงกันข้ ำม บุคคลที่ไม่เกิดกำรรับรู้ควำม
รุนแรงและโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ เนื่องจำกมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจำกกำรสูบ
บุหรี่ ที่ไม่เพียงพอนัน่ เอง
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3. การรั บรู้ ประโยชน์ ของการเลิกสูบบุหรี่ (Perceived Benefits)
กำรที่บคุ คลยอมรับว่ำตนมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคและรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำร
สูบบุหรี่ ถือเป็ นควำมคิดที่จะนำไปสูก่ ำรเลิกสูบบุหรี่ แต่อำจไม่มีน ้ำหนักเพียงพอให้ บคุ คลลงมือทำ
พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่
กำรที่บคุ คลจะลงมือทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ อย่ำงไรนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ควำมพร้ อมที่จะเลิกสูบบุหรี่ และ
ควำมเชื่อในประสิทธิภำพของกำรลดภำวะคุกคำมของโรคจำกกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรเลิกสูบบุหรี่ ของบุคคล
จึงขึ ้นอยูก่ บั ควำมเชื่อเกี่ยวกับประโยชน์ที่บคุ คลจะได้ รับเมื่อเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ ทำงเลือกนันจะมี
้ ประโยชน์ตอ่
บุคคลก็ตอ่ เมื่อบุคคลเชื่อว่ำกำรลงมือทำพฤติกรรมนันสำมำรถลดโอกำสเสี
้
่ยงและควำมรุนแรงของกำรเกิด
โรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ได้ นนั่ เอง
ดังนัน้ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ หมำยถึง กำรรับรู้กำรกระทำที่เป็ นประโยชน์ซงึ่ ช่วยใน
กำรลดภัยคุกคำมจำกโรคหรื อปั ญหำสุขภำพที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ยกตัวอย่ำงเช่น ช่วยให้ บคุ คลมีสขุ ภำพ
ที่ดีขึ ้น ลดโอกำสเสี่ยงในกำรเกิดโรคต่ำงๆ (Doll et al., 2004) ควำมเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจลดลงร้ อยละ 50
(US Department of Health and Human Services, 1990) ควำมดันโลหิตและอัตรำกำรเต้ นของหัวใจจะ
อยูใ่ นระดับปกติ (Bolman et at., 2002) เป็ นต้ น
4. การรั บรู้ อุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ (Perceived Barriers)
หมำยถึง มุมมองเชิงลบต่อสิ่งที่อำจจะเกิดขึ ้นเมื่อจะเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ อำจมองว่ำเป็ นอุปสรรคในกำร
เลิกสูบบุหรี่ บุคคลอำจทำกำรเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรเลิกสูบบุหรี่ กบั กำรรับรู้
อุปสรรคในกำรเลิกสูบบุหรี่ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรคิดว่ำกำรทำพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถช่วยให้ ฉนั มี
สุขภำพทีดีขึ ้นได้ แต่มีคำ่ ใช้ จ่ำยค่อนข้ ำงสูง มีผลข้ ำงเคียงในทำงลบ ไม่นำ่ พึงพอใจ ทำได้ ยำกลำบำก หรื อ
ใช้ เวลำมำก จึงส่งผลให้ บคุ คลหลีกเลี่ยงและไม่สำมำรถลงมือทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ได้ ซึง่ หำกบุคคลมี
ควำมพร้ อมในกำรเลิกสูบบุหรี่ สงู และมีมมุ มองเชิงลบต่อกำรทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ต่ำ บุคคลจึงจะมี
แนวโน้ มที่จะทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ได้ อยำกจะประสบควำมสำเร็จในกำรทำพฤติกรรมนัน้ หรื อในทำง
ตรงกันข้ ำม หำกบุคคลมีควำมพร้ อมในกำรทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ต่ำและมีมมุ มองเชิงลบต่อกำรทำ
พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ สงู มุมมองเชิงลบจะทำหน้ ำที่เป็ นอุปสรรคไม่ให้ เกิดกำรทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ได้
ส่งผลให้ บคุ คลมีแนวโน้ มไม่เลิกสูบบุหรี่ (Rosenstock, 1974)
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5. สิ่งชีแ้ นะให้ เกิดพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ (Cues to action)
หมำยถึง สิ่งกระตุ้นให้ เกิดควำมพร้ อมในกำรทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ โดยอำจมำจำกปั จจัย
ภำยใน เช่น มีอำกำรเบื่ออำหำร ภูมิค้ มุ กันต่ำลง มีกำรตรวจพบเซลล์ระยะก่อนมะเร็ง (premalignant
lesions) (Renuka, & Pushpanjali, 2014) หรื อปั จจัยภำยนอก เช่น กำรประชำสัมพันธ์จำกสื่อต่ำงๆ เพื่อน
หรื อครอบครัวชักชวนให้ เลิกสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
ซึง่ สิ่งชี ้แนะให้ เกิดพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์กบั กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและกำรรับรู้ควำม
รุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ โดยที่หำกบุคคลมีกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค
ที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ต่ำ จะต้ องกำรสิ่งชี ้แนะให้ เกิดพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ที่สงู ในกำรกระตุ้นให้ เกิดกำร
ตอบสนองต่อกำรเลิกสูบบุหรี่ ในทำงตรงกันข้ ำม หำกบุคคลมีกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและกำรรับรู้ควำมรุนแรง
ของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ สงู ควำมต้ องกำรสิ่งชี ้แนะให้ เกิดพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ เพียงเล็กน้ อยก็
เพียงพอต่อกำรกระตุ้นให้ เกิดกำรตอบสนองต่อกำรเลิกสูบบุหรี่
6. การรั บรู้ ความสามารถของตนในการเลิกสูบบุหรี่ (Self-efficacy)
นิยำมของ “กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน” คือกำรเชื่อมัน่ ว่ำตนจะสำมำรถลงมือทำพฤติกรรมที่
จำเป็ นในกำรสร้ ำงผลลัพธ์ที่ต้องกำรได้ อย่ำงประสบควำมสำเร็จ (Bandura, 1997) ในปี ค.ศ. 1988
Rosenstock, Strecher, & Becker ได้ เสนอให้ นำ “กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน” เข้ ำมำเป็ นองค์ประกอบ
เสริมในแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน ได้ รับควำมสนใจอย่ำงมำกในกำรเป็ นตัวทำนำยและเป็ นปั จจัยที่
สำคัญที่ทำให้ บคุ คลลงมือเลิกสูบบุหรี่ (เช่นในงำนวิจยั ของ Baer & Lichtenstein, 1988; Condiotte &
Lichtenstein, 1981; Gwaltney et al., 2001; Gwaltney, Shiffman, Balabanis, & Paty, 2005) จำก
กำรศึกษำงำนวิจยั จำนวนมำกได้ แสดงให้ เห็นว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเป็ นองค์ประกอบที่สำคัญใน
กำรอธิบำยควำมสำเร็จในกำรเลิกสูบบุหรี่ โดยที่ผ้ ทู ี่สำมำรถเลิกสูบบุหรี่ ได้ ด้วยตนเองจะมีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนที่สงู กว่ำคนที่ไม่พยำยำมที่จะเลิกสูบบุหรี่ หรื อเลิกแล้ วกลับไปสูบบุหรี่ ใหม่ (Berndt, et
al., 2013; Stead, Koilpillai, & Lancaster, 2015; Williams, & Rhodes, 2014) กำรที่บคุ คลจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ สำเร็จนัน้ บุคคลจะต้ องเชื่อว่ำพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ในปั จจุบนั ของตนเป็ นภำวะ
คุกคำมต่อสุขภำพตนเอง (กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ) เชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงจะนำไปสูผ่ ลลัพธ์ที่มีคณ
ุ ค่ำต่อตนเอง (กำรรับรู้
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ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ ) และบุคคลยังต้ องเชื่อว่ำตนมีควำมสำมำรถ (กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน
ในกำรเลิกสูบบุหรี่ ) ในกำรเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆ ที่ขดั ขวำงกำรเลิกบุหรี่ ได้ อีกด้ วย
แผนภูมิท่ ี 1 แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ (Rosenstock, 1974)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ (Health Beliefs Model) ของ Rosenstock (1960, 1974)
ได้ รับควำมนิยมในกำรนำมำศึกษำพฤติกรรมสุขภำพอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรนำไปใช้ กบั
งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกำรคัดกรองโรค (Champion, & Skinner, 2008) ตัวอย่ำงเช่น
Irhane, Mamo, Girma, & Asfaw ในปี 2015 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับปั จจัยทำนำยกำรตรวจสอบมะเร็ง
เต้ ำนมด้ วยตนเอง โดยศึกษำในกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นครูเพศหญิง ในเขต Kaffa ประเทศเอธิโอเปี ย มีอำยุ
ระหว่ำง 26-40 ปี จำนวนทังหมด
้
315 คน ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำง 52 คน (ร้ อยละ 16.5) เคยได้ ยิน
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบเต้ ำนมด้ วยตนเอง และมี 38 คน (ร้ อยละ 73.07) ที่รับรู้ว่ำกำรตรวจเต้ ำนมด้ วย
ตนเองถือเป็ นอีกวิธีหนึง่ ในกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ ำนม ในกลุม่ ตัวอย่ำงยังมีผ้ ทู ี่ไม่มีประวัติกำรเป็ น
มะเร็ งเต้ ำนม 272 คน (86.3%) และสมำชิกในครอบครัวมีประวัติกำรเป็ นมะเร็งเต้ ำนม 9 คน (2.9%) จำก
กำรวิเครำะห์ผลแบบ binary logistic regression พบว่ำ องค์ประกอบของแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำน
สุขภำพมีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรตรวจเต้ ำนมด้ วยตัวเองอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ เมื่ อควบคุม
อิทธิพลของปั จจัยอื่นที่สง่ ผลต่อกำรตรวจเต้ ำนมด้ วยตนเอง แสดงให้ เห็นว่ำกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรตรวจ
เต้ ำนมด้ วยตนเอง 1.10 [AOR 95% CI, 1.10 (1.03-1.20)] และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรตรวจ
เต้ ำนมด้ วยตนเอง 1.10 [AOR 95% CI, 1.10 (1.03-1.20)] เป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้ บคุ คลมีแนวโน้ มที่จะ
ลงมือทำพฤติกรรมตรวจเต้ ำนมด้ วยตนเองเพิ่มมำกขึ ้น ในขณะที่กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้ ำนม
1.95, [AOR 95 %,CI 1.95 (1.44–2.63)] และกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรเป็ นมะเร็งเต้ ำนม 1.24 [AOR,
95 %,CI 1.24 (1.11–1.46)] เป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้ บคุ คลมีแนวโน้ มของกำรลงมือทำพฤติกรรมตรวจเต้ ำ
นมด้ วยตนเองลดลง
กัญญำรัตน์ อยูย่ ืน และคณะ (2555) ศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของ
สตรี ตำบลคลองน ้ำไหล อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุม่ ตัวอย่ำงอำยุ 35-60 ปี จำนวน 570
คน ผู้วิจยั แบ่งกลุม่ ตัวอย่ำงเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มำรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก และกลุม่ ที่ไม่
มำรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ กลุม่ ที่มำรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปำกมดลูกมีคะแนนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปำกมดลูก (t (570)= 2.37, p =.02) กำรรับรู้
อุปสรรคในกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก (t (570)= 2.25, p =.02) และสิ่งชี ้แนะให้ เข้ ำรับกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งปำกมดลูก (t (570)= 2.34, p =.01) มำกกว่ำกลุม่ ที่ไม่มำรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
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Aghamolaei et al. (2011) ทำกำรศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยของ
ประชำกรอิหร่ำน ที่ศกึ ษำจำกผู้ใช้ รถจักรยำนยนต์ อำยุระหว่ำง 16-48 ปี จำนวน 221 คน พบว่ำ สิ่งชี ้แนะ
ให้ สวมหมวกนิรภัย (β = .42, p < .001) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรสวมหมวกนิรภัย (β =
.16, p < .001) และกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรสวมหมวกนิรภัย (β = -.13, p < .05) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตกิ บั พฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย ส่วนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรสวมหมวกนิรภัย กำร
รับรู้ควำมรุนแรงจำกผลกระทบของกำรไม่สวมหมวกนิรภัย และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่ จะเกิดผลกระทบจำก
กำรไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย ซึง่ สอดคล้ องกับผลกำรศึกษำ
ของ Ali et al. (2011) เรื่ องปั จจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมกำรคำดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้ รถยนต์ใน
Sabzevar โดยศึกษำจำกผู้ใช้ รถยนต์ อำยุระหว่ำง 18-60 ปี จำนวน 340 คน เป็ นเพศชำยร้ อยละ 71.8
และเพศหญิงร้ อยละ 28.2 พบว่ำ สิ่งชี ้แนะให้ คำดเข็มขัดนิรภัย (β = .210, p < .001) กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง
ที่จะเกิดผลกระทบจำกกำรไม่คำดเข็มขัดนิรภัย (β = .184, p < .001) และกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรคำด
เข็มขัดนิรภัย (β = -0.129, p < .001) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตกิ บั พฤติกรรมกำรคำดเข็ม
ขัดนิรภัย ในขณะที่กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจำกกำรไม่คำดเข็มขัดนิรภัย และกำรรับรู้
ประโยชน์ของกำรคำดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรคำดเข็มขัดนิรภัย
Tavafian et al. (2011) ศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรคำดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้ รถยนต์ใน
อิหร่ำน จำกผู้ใช้ รถยนต์จำนวน 251 คน พบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรคำดเข็มขัดนิรภัย (β = .24, p
< .001) และกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรคำดเข็มขัดนิรภัย (β = -.40, p < .001) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตกิ บั พฤติกรรมกำรคำดเข็มขัดนิรภัย ในขณะที่กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจำก
กำรไม่คำดเข็มขัดนิรภัย สิ่งชี ้แนะให้ คำดเข็มขัดนิรภัย และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรคำดเข็มขัด
นิรภัย ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรคำดเข็มขัดนิรภัย
สำหรับงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ และเลิกสูบบุหรี่ ที่ใช้ แนวคิดแบบแผนควำม
เชื่อด้ ำนสุขภำพเป็ นกรอบงำนวิจยั ได้ แก่ งำนวิจยั ของ Hong et at. (2004) ที่ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับปั จจัย
ทำนำยพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ในกลุม่ วัยรุ่น มีกำรเก็บข้ อมูลจำกนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษำตอนปลำย
จำก 21 โรงเรี ยนในเขตโซล สำธำรณรัฐเกำหลี เป็ นจำนวน 1,535 คน พบว่ำ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิด
ปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ (odds ratio = 1.13, 95% CI = 1.05-1.22) กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่
เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ (odds ratio = 0.94, 95% CI = 0.90-0.97) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
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(odds ratio = 0.88, 95% CI = 0.84-0.93) และกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรเลิกสูบบุหรี่ (odds ratio = 1.17,
95% CI = 1.10-1.24) เป็ นปั จจัยสำคัญที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
Li & Kay (2009) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบของแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำน
สุขภำพกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ โดยเก็บข้ อมูลกับกลุม่ นักศึกษำชำย มหำวิทยำลัย Wuhu สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน จำนวน 521 คน ผู้วิจยั ได้ แบ่งกลุม่ ตัวอย่ำงเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่สบู บุหรี่ และกลุม่ ที่ไม่สบู
บุหรี่ ผลพบว่ำ กลุม่ ที่สบู บุหรี่ มีคะแนนกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ (t (249) =-2.16,
p =.03) และคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ (t (249)= 2.49, p =.01) มำกกว่ำกลุม่ ที่ไม่สบู
บุหรี่ นอกจำกนี ้ พบว่ำ กลุม่ ที่สบู บุหรี่ มีคะแนนกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรเลิกสูบบุหรี่ น้อยกว่ำกลุม่ ที่ไม่สบู
บุหรี่ (t (246) = -2.51, p =.01) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ทังนี
้ ้ กลุม่ ตัวอย่ำงทัง้ 2 กลุม่ มีคะแนนกำรรับรู้
โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ไม่แตกต่ำงกัน (t(249) = - 0.53, p = .60)
Katirai (2011) ศึกษำปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของหญิงตังครรภ์
้
ที่อำศัยในตัว
เมืองและชนบท กลุม่ ตัวอย่ำงจำนวน 77 คน โดยมีผ้ ทู ี่อำศัยอยูใ่ นตัวเมือง ร้ อยละ 49 และอำศัยอยูท่ ี่ชนบท
ร้ อยละ 47 กำรศึกษำนี ้เริ่มต้ นด้ วยกำรตรวจน ้ำลำยของกลุม่ ตัวอย่ำงเพื่อทำกำรวัดระดับนิโคติน ทำให้
ทรำบว่ำมีกลุม่ ตัวอย่ำงร้ อยละ 5.6 ที่ยงั คงมีพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ อยูใ่ นปั จจุบนั หลังจำกนันจึ
้ งให้ กลุม่
ตัวอย่ำงแต่ละคนตอบแบบสอบถำม โดยคำถำมจะมุง่ เน้ นวัดควำมสัมพันธ์ของ 4 องค์ประกอบตำมแนวคิด
แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ ได้ แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้
ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้อปุ สรรคใน
กำรเลิกสูบบุหรี่ เมื่อตอบคำถำมเสร็จแล้ ว กลุม่ ตัวอย่ำงจะได้ รับคำแนะนำด้ ำนสุขภำพจำกผู้เชี่ยวชำญ
ผลกำรวิจยั ปรำกฏว่ำ กำรรับรู้อปุ สรรคในกำรเลิกสูบบุหรี่ ขณะตังครรภ์
้
มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบ
บุหรี่ (odds ratio = .512, 95% CI = .36-.73) ส่วนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบ
บุหรี่ (odds ratio = .340, 95% CI = .08-1.4) กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ (odds
ratio = .427, 95% CI = .16-1.1) และกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ (odds ratio = 1.707, 95%
CI = .21-13.8) ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ อย่ำงไรก็ตำม มีรำยงำนว่ำกำรรับรู้อปุ สรรคใน
กำรเลิกสูบบุหรี่ ขณะตังครรภ์
้
จะส่งผลให้ บคุ คลมีควำมเครี ยดและมีอำกำรซึมเศร้ ำมำกขึ ้นได้ (Elsenbruch
et al., 2007)
Mokhtari et al. ( 2013) ทำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ในกลุม่ นักศึกษำแพทย์ เมื่อปี ค.ศ.
2011 โดยกลุม่ ตัวอย่ำง คือ นักศึกษำแพทย์จำก Guilan University of Medical Sciences เพศชำย
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จำนวน 222 คน อำยุเฉลี่ย 22.3±3.2 ปี ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุม่ นักศึกษำแพทย์ที่สบู บุหรี่ มีคะแนนกำรรับรู้
อุปสรรคในกำรเลิกสูบบุหรี่ และคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ แตกต่ำงจำกกลุม่ ที่ไม่เคยสูบ
บุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p < .05)
Yu Ching Ho, & Jia-Hui Shih (2014) ได้ ศกึ ษำพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ และวิธีกำรเลิกสูบบุหรี่
โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นวัยรุ่นในประเทศไต้ หวันที่รำยงำน
ว่ำเคยสูบบุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำ จำนวน 423 คน เป็ นเพศชำย 291 คน และเพศหญิง 78 คน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ (β = .16, p <.05) กำรรับรู้
ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ (β = .19, p <.05) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ (β =
.49, p <.05) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ (β = .25, p <.05) สำมำรถทำนำย
พฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ นอกจำกนี ้ยังพบว่ำ กำรรับรู้อปุ สรรคในกำรเลิกสูบ
บุหรี่ (β = -.24, p <.01) มีอิทธิพลทำงลบกับพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่
Reisi et al. (2014) ศึกษำปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของกลุม่ นักเรี ยนชำยที่ศกึ ษำ
อยูร่ ะดับก่อนมหำวิทยำลัย ใน Isfahan, Iran ตำมแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ โดยมีกลุม่
ตัวอย่ำงจำนวน 382 คน อำยุเฉลี่ย 17.72 ปี แบ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในช่วง
30 วันที่ผำ่ นมำ และกลุม่ ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุม่ ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มีคะแนน ดังนี ้ กำรรับรู้
โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ (Mean = 70.8) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
(Mean = 71.3) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ (Mean = 71.8) และสิ่งชี ้แนะให้ เลิกสูบ
บุหรี่ (Mean = 34.7) สำหรับกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำมีคะแนน ดังนี ้ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะ
เกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ (Mean = 66.8) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ (Mean = 56.2)
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ (Mean = 56.8) และสิ่งชี ้แนะให้ เลิกสูบบุหรี่ (Mean =
48.1) ซึง่ สำมำรถสรุปได้ วำ่ กลุม่ ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มีคะแนนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำก
กำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ สูง
กว่ า กลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ และกลุม่ ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มีคะแนนกำร
รับรู้สิ่งชี ้แนะให้ ลงมือทำพฤติกรรมสูบบุหรี่ ต่ำกว่ำกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติ นอกจำกนี ้ยังพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุม่ ของคะแนนกำรรับรู้อปุ สรรคในกำรเลิกสูบ
บุหรี่ ซึง่ ผลกำรศึกษำนี ้สอดคล้ องกับงำนของ Naseh Ghaderi, Parvaneh Taymoori, Fayegh Yousefi, &
Bijan Nouri (2016) เกี่ยวกับควำมชุกของพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นใน Marivan City, Iran ตำม
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แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพระหว่ำงกลุม่ วัยรุ่นชำยที่สบู บุหรี่ และกลุม่ ที่ไม่สบู บุหรี่ จำนวน 740
คน ผลปรำกฏว่ำ กลุม่ ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มีคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ (Mean = 22.60)
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ (Mean = 15.65) และสิ่งชี ้แนะให้ เลิกสูบบุหรี่ (Mean =
2.84) สำหรับกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำมีคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ (Mean
= 18.04) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่

(Mean = 9.76) และสิ่งชี ้แนะให้ เลิกสูบบุหรี่

(Mean = 1.19) ซึง่ สำมำรถสรุปได้ วำ่ กลุม่ ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ มีคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ และสิ่งชี ้แนะให้ เลิกสูบบุหรี่ สงู ว่ำกลุม่ ที่สบู บุหรี่ ในช่วง 30
วันที่ผำ่ นมำอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ในประเทศไทย พบงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมกำรสูบและเลิกสูบบุหรี่ เช่นกัน ได้ แก่ งำนวิจยั
ของอุษำ ฤทธิธำดำ (2549) ที่ได้ ศกึ ษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของทหำรเกณฑ์
กองประจำกำร จำกกลุม่ ตัวอย่ำงจำนวน 120 คน เป็ นทหำรเกณฑ์กองประจำกำร โรงพยำบำลพระมงกุฎ
เกล้ ำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ (r = .25, p < .01) กำรรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของกำรเลิกสูบบุหรี่ (r = .26, p < .01) และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิก
สูบบุหรี่ (r = .50, p < .01) มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ และยัง
พบว่ำ กำรรับรู้ปัญหำสุขภำพที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ (r = .11, p >.05) ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
ประภำพร โพธิ์ทอง (2551) ศึกษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของนักศึกษำ
โรงเรี ยนเซ็นต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำระดับ ปวช. 1 –ปวช. 3
จำนวน 229 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของกำรสูบบุหรี่ (r = -.23, p < .01) กำร
รับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ (r = -.27, p < .01) ทัศนคติตอ่ กำรสูบบุหรี่ (r = -.54, p <
.01) กำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของกำรเลิกสูบบุหรี่ (r = -.47, p < .01) และควำมคำดหวังใน
ควำมสำมำรถของตนเองในกำรไม่สบู บุหรี่ (r = -.30, p < .01) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
กับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
รุ่งรำวี ทองกันยำ (2556) ศึกษำเรื่ องปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรได้ รับควันบุหรี่ มือ
สองของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังในกรุงเทพมหำนคร จำกกลุม่ ตัวอย่ำงจำนวน 150 คน พบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของ
กำรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ มือสองมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (r = .22, p < .01) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรหลีกลี่ยงกำร
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ได้ รับควันบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรได้ รับควันบุหรี่ มือสองอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .05 (r = .18, p <.05) กำรรับรู้อปุ สรรคในกำรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ มือสองไม่มี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ มือสอง (r = -.01, p <.05) กำรได้ รับกำรสนับสนุนทำง
สังคมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรได้ รับควันบุหรี่ มือสองอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 (r = .30, p < .01) โดยกำรได้ รับกำรสนับสนุนทำงสังคมนี ้จัดเป็ นองค์ประกอบสิ่งชี ้แนะให้
ลงมือทำพฤติกรรม ตำมแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ (Abraham, & Sheeran, 2007) นอกจำกนี ้
ผลกำรศึกษำได้ แสดงให้ เห็นว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ มือสองและกำรได้ รับกำร
สนับสนุนทำงสังคม สำมำรถร่วมกันพยำกรณ์พฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรได้ รับควันบุหรี่ มือสองของผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รังในกรุงเทพมหำนครร้ อยละ 16.7 (R2 = 0.167, p < .05)
สรุป จำกกำรทบทวนงำนวิจยั ข้ ำงต้ น พบว่ำ มีกำรนำแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพมำใช้
ในกำรศึกษำพฤติกรรมสุขภำพต่ำงๆ เช่น กำรตรวจคัดกรองโรค กำรสวมหมวกนิรภัย กำรคำดเข็มขัดนิรภัย
รวมทังพฤติ
้ กรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรสูบบุหรี่ และกำรเลิกสูบบุหรี่ ซงึ่ เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ วู ิจยั ต้ องกำรศึกษำ ทังนี
้ ้
งำนวิจยั ส่วนใหญ่ข้ำงต้ นได้ แสดงให้ เห็นว่ำกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำร
รับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ เป็ นปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ และเลิกสูบ
บุหรี่ ดังนัน้ กลุม่ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรดังกล่ำวกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษำหำปั จจัยในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน จำกแนวคิด
แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำก
กำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
สำมำรถร่วมกันทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิ ติ
ขอบเขตการศึกษา
กำรวิจยั นี ้เป็ นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำร
สูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ ต่อควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ วัยทำงำน เพศชำย ที่
มีอำยุระหว่ำง 25-59 ปี ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่
1. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่
2. กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
3. กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
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4. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
ตัวแปรตำม ได้ แก่ ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. กำรเลิกสูบบุหรี่ หมำยถึง กำรไม่สบู บุหรี่ อีกอย่ำงถำวร โดยประเมินจำกมำตรวัดควำมตังใจใน
้
กำรเลิกสูบบุหรี่
2. ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ หมำยถึง กำรมุง่ ที่จะทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ สำมำรถวัดได้
จำกมำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่
3. กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ หมำยถึง ควำมเชื่อหรื อกำรตีควำมของ
บุคคลเกี่ยวกับควำมรุนแรงของอำกำรของโรคที่เกิดขึ ้นจำกกำรสูบบุหรี่ ซึง่ สำมำรถวัดได้ จำก
มำตรวัดกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนำจำกแนวคิดแบบแผน
ควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
4. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ หมำยถึง ควำมเชื่อหรื อกำรรับรู้
ของบุคคลเกี่ยวกับโอกำสที่จะเกิดโรค หรื อมีอำกำรเจ็บป่ วยจำกกำรสูบบุหรี่ ซึง่ สำมำรถวัดได้
จำกมำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนำจำก
แนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
5. กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ หมำยถึง ควำมเชื่อว่ำพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ จะช่วย
ลดควำมเสี่ยงหรื อลดควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ได้ ซึง่ สำมำรถวัดได้ จำก
มำตรวัดกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนำจำกแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อ
ด้ ำนสุขภำพ
6. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ หมำยถึง ควำมมัน่ ใจในควำมสำมำรถของตน
ที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ สำมำรถวัดได้ จำกมำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิก
สูบบุหรี่ ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนำจำกแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
7. กลุม่ ชำยวัยทำงำน หมำยถึง ประชำกรเพศชำย ที่มีอำยุระหว่ำง 25-59 ปี
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทรำบปั จจัยที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
2. เพื่อนำควำมรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ สร้ ำงโปรแกรมกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ตอ่ ไป
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บทที่ 2
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นกำรวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation research) ที่มงุ่ เน้ นศึกษำหำปั จจัยในกำร
ทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน จำกแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
กลุ่มตัวอย่ าง
1.กลุม่ ตัวอย่ำงในขันสร้
้ ำงเครื่ องมือ
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยวัยทำงำนที่สบู บุหรี่ ในช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนทำกำรสำรวจ อำยุ
ระหว่ำง 25-59 ปี ที่อำศัยในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร จำนวน 15 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุม่
เลือกแบบตำมสะดวก (Convenience sampling)
2. กลุม่ ตัวอย่ำงในขันหำคุ
้
ณภำพเครื่ องมือ
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยวัยทำงำนที่สบู บุหรี่ อำยุระหว่ำง 25-59 ปี รวมทังหมด
้
33 คน เลือก
กลุม่ ตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุม่ เลือกแบบตำมสะดวก (Convenience sampling) และวิธีสมุ่ ตัวอย่ำงแบบลูกโซ่
(Snowball Sampling)
3. กลุม่ ตัวอย่ำงในขันทดลอง
้
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยวัยทำงำนที่สบู บุหรี่ อำยุระหว่ำง 25-59 ปี รวมทังหมด
้
175 คน
เลือกกลุม่ ตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุม่ เลือกแบบตำมสะดวก (Convenience sampling) และวิธีสมุ่ ตัวอย่ำงแบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรทำวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และประสบกำรณ์กำรสูบ
บุหรี่
ส่วนที่ 2 มำตรวัด 5 ฉบับ ประกอบไปด้ วย
1. มำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 9 ข้ อ
2. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 8 ข้ อ
3. มำตรวัดกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 6 ข้ อ

ศ23

4. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 6 ข้ อ
5. มำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่ จำนวน 4 ข้ อ
รำยละเอียดของมำตรวัดทัง้ 5 ฉบับมีดงั ต่อไปนี ้
1. มาตรวัดการรั บรู้ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ โดยประยุกต์แนว
ทำงกำรสร้ ำงมำตรวัดจำกแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajen
(1990) และจำกงำนวิจยั A Community-wide Media Campaign to Promote Walking in a Missouri
Town (Wray, Jupka, & Ludwig, 2005) เป็ นมำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง จำนวน 9 ข้ อ ให้ คะแนนจำก
เป็ นไปไม่ได้ เลย ไปถึง เป็ นไปได้ มำก
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
1. หำควำมเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพเมื่อสูบบุหรี่ ของบุคคลที่กำลังสูบ
บุหรี่ โดยใช้ แบบสำรวจปลำยเปิ ด จำนวน 1 ข้ อ คือ “คุณคิดว่ำหำกคุณ ยังสูบบุหรี่ ต่อไป จะเกิดผล
อย่ำงไรบ้ ำง”
2. นำคำตอบที่ได้ จำกกำรตอบแบบสอบถำมปลำยเปิ ดในข้ อ 1 มำคัดเลือกควำมเชื่อเด่นชัดเพื่อ
นำไปสร้ ำงข้ อกระทงในแบบสอบถำม โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) จัดกลุม่ ควำมเชื่อที่มีควำมหมำยใกล้ เคียงกันอยู่กลุม่ เดียวกัน
2) เรี ยงลำดับควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุดไปต่ำสุด
3) หำควำมถี่สะสม ร้ อยละของควำมถี่ และร้ อยละของควำมถี่สะสม
4) คัดเลือกควำมเชื่อโดยใช้ เกณฑ์ร้อยละควำมถี่สะสมเท่ำกับหรื อประมำณ 75 (Ajzen, &
Fishbein, 1980)
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ตารางที ่ 1 ตารางแสดงความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละของความถี ่สะสมของการรับรู้
โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิ ดปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี ่ (N=15)
ลำดับ

ควำมเชื่อ

ร้ อยละของ ร้ อยละของ
ควำมถี่ ควำมถี่สะสม

ควำมถี่

ควำมถี่สะสม

1* ร่ำงกำยเสื่อมโทรม

7

7

17.50

17.50

2* เสี่ยงเป็ นโรคมะเร็ง

7

14

17.50

35.00

3* เสี่ยงเป็ นโรคระบบทำงเดินหำยใจ (เช่น
โรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้ น)

6

20

15.00

50.00

4* เหนื่อยง่ำย

4

24

10.00

60.00

5* กลิ่นบุหรี่ รบกวนบุคคลรอบข้ ำง

4

28

10.00

70.00

6* เสี่ยงเป็ นโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง

3

31

7.50

77.50

7* สิ ้นเปลืองค่ำใช้ จำ่ ย

3

34

7.50

85.00

8* เมื่อป่ วยจะมีอำกำรหนักกว่ำปกติ

2

36

5.00

90.00

9* เสียชีวิต

2

38

5.00

95.00

10 ไม่สง่ ผลต่อสุขภำพ

1

39

2.50

97.50

11 อัตรำกำรเต้ นของหัวใจเร็วขึ ้น

1

40

2.50

100.00

รวม

40

100.00

(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดเกี่ยวกับกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพ
จำกกำรสูบบุหรี่ ฉบับจริง
2. มาตรวัดการรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ โดยประยุกต์แนว
ทำงกำรสร้ ำงมำตรวัดจำกแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajen
(1990) และจำกงำนวิจยั A Community-wide Media Campaign to Promote Walking in a Missouri Town
(Wray, Jupka, & Ludwig, 2005)

เลย ไปถึง เป็ นไปได้ มำก

เป็ นมำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง จำนวน 8 ข้ อ ให้ คะแนนจำก เป็ นไปไม่ได้
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ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
1. หำควำมเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดโรคต่ำงๆเมื่อสูบบุหรี่ ของบุคคลที่กำลังสูบบุหรี่
โดยใช้ แบบสำรวจปลำยเปิ ด จำนวน 1 ข้ อ คือ คุณคิดว่ำหำกคุณยังสูบบุหรี่ ต่อไปจะทำให้ เกิดโรค
อะไรบ้ ำง
2. นำคำตอบที่ได้ จำกกำรตอบแบบสอบถำมปลำยเปิ ดในข้ อ 1 มำคัดเลือกควำมเชื่อเด่นชัดเพื่อ
นำไปสร้ ำงข้ อกระทงในแบบสอบถำม โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) จัดกลุม่ ควำมเชื่อที่มีควำมหมำยใกล้ เคียงกันอยู่กลุม่ เดียวกัน
2) เรี ยงลำดับควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุดไปต่ำสุด
3) หำควำมถี่สะสม ร้ อยละของควำมถี่ และร้ อยละของควำมถี่สะสม
4) คัดเลือกควำมเชื่อโดยใช้ เกณฑ์ร้อยละควำมถี่สะสมเท่ำกับหรื อประมำณ 75 (Ajzen, &
Fishbein, 1980)
ตารางที ่ 2 ตารางแสดงความถี ่ ความถี ส่ ะสม ร้ อยละของความถี ่ และร้อยละของความถี ส่ ะสมของการรับรู้
ความรุนแรงของโรคที เ่ กิ ดจากการสูบบุหรี ่ (N=15)
ร้ อยละของ ร้ อยละของ
ลำดับ
ควำมเชื่อ
ควำมถี่ ควำมถี่สะสม
ควำมถี่ ควำมถี่สะสม
1* โรคมะเร็งปอด

10

10

25.64

25.64

2* ปั ญหำสุขภำพช่องปำก เหงือก และฟั น
(เช่น โรคมะเร็งช่องปำก เป็ นต้ น)

6

16

15.38

41.03

3* โรคระบบทำงเดินหำยใจ
(เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้ น)

6

22

15.38

56.41

4* โรคมะเร็งกล่องเสียง

5

27

12.82

69.23

5* โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง

5

32

12.82

82.05

6* โรคมะเร็งหลอดลม

4

36

10.26

92.31

7* เส้ นโลหิตในสมองแตก

2

38

5.13

97.44

8* โรคหัวใจ

1

39

2.56

100.00

รวม

39

100.00

(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดเกี่ยวกับกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำร
สูบบุหรี่ ฉบับจริง
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3. การรั บรู้ ประโยชน์ ของการเลิกสูบบุหรี่
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ โดยประยุกต์แนว
ทำงกำรสร้ ำงมำตรวัดจำกแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajen
(1990) และจำกงำนวิจยั A Community-wide Media Campaign to Promote Walking in a Missouri Town
(Wray, Jupka, & Ludwig, 2005)

เป็ นมำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง จำนวน 6 ข้ อ ให้ คะแนนจำก เป็ นไปไม่ได้

เลย ไปถึง เป็ นไปได้ มำก
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
1. หำควำมเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ ้นเมื่อเลิกสูบบุหรี่ ของบุคคลที่กำลังสูบบุหรี่ โดยใช้ แบบ
สำรวจปลำยเปิ ด จำนวน 1 ข้ อ คือ คุณคิดว่ำ หากคุณเลิกสูบบุหรี่ จะเกิดผลดีอย่ำงไรบ้ ำง
2. นำคำตอบที่ได้ จำกกำรตอบแบบสอบถำมปลำยเปิ ดในข้ อ 1 มำคัดเลือกควำมเชื่อเด่นชัดเพื่อ
นำไปสร้ ำงข้ อกระทงในแบบสอบถำม โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) จัดกลุม่ ควำมเชื่อที่มีควำมหมำยใกล้ เคียงกันอยู่กลุม่ เดียวกัน
2) เรี ยงลำดับควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุดไปต่ำสุด
3) หำควำมถี่สะสม ร้ อยละของควำมถี่ และร้ อยละของควำมถี่สะสม
4) คัดเลือกควำมเชื่อโดยใช้ เกณฑ์ร้อยละควำมถี่สะสมเท่ำกับหรื อประมำณ 75 (Ajzen, &
Fishbein, 1980)
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ตารางที ่ 3 ตารางแสดงความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละของความถีส่ ะสมของการรับรู้
ประโยชน์ของการเลิ กสูบบุหรี ่
ควำมถี่

ควำมถี่
สะสม

ร้ อยละของ
ควำมถี่

ร้ อยละของ
ควำมถี่
สะสม

1* ระบบกำรทำงำนของร่ำงกำยดีขึ ้น (เช่น
หำยใจสะดวกขึ ้น รับรสชำติได้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น)

15

15

34.88

34.88

2* ไม่เป็ นที่รังเกียจของคนรอบข้ ำง

11

26

25.58

60.47

3* ประหยัดค่ำใช้ จำ่ ย

7

33

16.28

76.74

4* ร่ำงกำยสดชื่นขึ ้น

6

39

13.95

90.70

5* ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็ง

2

41

4.65

95.35

6* อำยุยืนขึ ้น

1

42

2.33

97.67

7 ทำให้ ครอบครัวมีควำมสุข

1

43

2.33

100.00

ลำดับ

กำรรับรู้ ประโยชน์ของกำร
เลิกสูบบุหรี่

รวม

43

100.00

(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดเกี่ยวกับกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพ
จำกกำรสูบบุหรี่ ฉบับจริง
4. การรั บรู้ ความสามารถของตนในการเลิกสูบบุหรี่
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ โดยประยุกต์จำกงำนวิจยั กำร
ลด/เลิกพฤติกรรมกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และควำมพร้ อมในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย
: กำรพัฒนำมำตรวัดและทดสอบโมเดลเชิงสำเหตุ (เรวดี และคณะ, 2557) เป็ นมำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง
จำนวน 6 ข้ อ ให้ คะแนนจำก ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง ไปถึง เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
1. ผู้วิจยั นำมำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนจำกงำนวิจยั กำรลด/เลิกพฤติกรรมกำรดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และควำมพร้ อมในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย: กำรพัฒนำมำตรวัดและ
ทดสอบโมเดลเชิงสำเหตุ (เรวดี และคณะ, 2557) ซึง่ เป็ นภำษำไทยมำทำกำรปรับเปลี่ยนข้ อกระทงเพื่อให้
สอดคล้ องกับหัวข้ อของงำนวิจยั
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2. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ เป็ นมำตรกำรประมำณค่ำ (Rating
scale) 7 ระดับ จำกไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่ำงยิ่งมีทงหมด
ั้
6 ข้ อ
ตัวอย่ำงมำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
1. ฉัน มั่นใจ ว่ำตนเองสำมำรถเลิกสูบบุหรี่ ได้
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
2. กำรเลิกสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งที่ขึน้ อยู่กับตัวฉันเอง
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
3. ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องง่ ายที่จะเลิกสูบบุหรี่
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
4. ฉัน มั่นใจ ว่ำสำมำรถปฏิเสธกำรชักชวนสูบบุหรี่ ของผู้อื่นได้
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
5. ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องยากที่จะเลิกสูบบุหรี่
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
6. ฉัน สามารถควบคุม พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของตนเองได้
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
5. มาตรวัดความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรี่
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่ โดยประยุกต์จำกงำนวิจยั กำรลด/เลิกพฤติกรรม
กำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และควำมพร้ อมในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย : กำรพัฒนำ
มำตรวัดและทดสอบโมเดลเชิงสำเหตุ (เรวดี และคณะ, 2557) เป็ นมำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง จำนวน 4 ข้ อ
ให้ คะแนนจำก ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง ไปถึง เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
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1. ผู้วิจยั นำมำตรวัดควำมตังใจจำกงำนวิ
้
จยั กำรลด/เลิกพฤติกรรมกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และควำมพร้ อมในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย: กำรพัฒนำมำตรวัดและทดสอบโมเดลเชิง
สำเหตุ (เรวดี และคณะ, 2557) ซึง่ เป็ นภำษำไทยมำทำกำรปรับเปลี่ยนข้ อกระทงเพื่อให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อ
ของงำนวิจยั
2. มำตรวัดมำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่ เป็ นมำตรกำรประมำณค่ำ (Rating scale) 7
ระดับ จำกไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง ถึงเห็นด้ วยอย่ำงยิ่งมีทงหมด
ั้
4 ข้ อ
ตัวอย่ำงมำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่
1. ฉัน ตัง้ ใจ ที่จะเลิกสูบบุหรี่
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
2. ฉัน ต้ องการ เลิกสูบบุหรี่
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
3. ฉัน ตัดสินใจ ว่ำจะเลิกสูบบุหรี่
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
4. ฉันจะ พยายาม เลิกสูบบุหรี่
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด
1. นำมำตรวัดไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อตรวจสอบควำมตรงตำมเนื ้อหำ (Content Validity)
และโครงสร้ ำงของมำตรวัดตำมแนวคิดแบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพของ Rosenstock (1960, 1974)
แล้ วนำมำปรับปรุงแก้ ไข
2. ผู้วิจยั นำมำตรวัดไปตรวจสอบคุณภำพโดยทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมือนกับกลุม่ ตัวอย่ำงจริงจำนวน 33 คน แล้ วจึงนำมำทดลองกับกลุม่ ตัวอย่ำงจริงจำนวน 175 คน เพื่อ
คำนวณค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมของข้ ออื่นๆ ในมำตรวัด
เดียวกัน (Corrected item Total Correlation หรื อ CITC) โดยกำหนดเกณฑ์ในกำรผ่ำนค่ำสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์รำยข้ อเทียบค่ำ r วิกฤต (Critical r) ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ .05 [r(33)= .29, α=.05 (หาง
เดียว)] โดยมำตรวัดมีทงหมด
ั้
5 ฉบับ ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
1. มำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 9 ข้ อ
กระทง ผลวิเครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆ ในมำตร
วัด ทุกข้ อผ่ำนเกณฑ์กำรวิเครำะห์ ค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) เท่ำกับ .903
(N=33) และเท่ำกับ .908 (N=175) (ดูตำรำงที่ 9 ภำคผนวก ข)
2. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 8 ข้ อ ผลวิเครำะห์หำค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆ ในมำตรวัด ทุกข้ อผ่ำนเกณฑ์กำร
วิเครำะห์ ค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) เท่ำกับ .962 (N=33) และเท่ำกับ .931
(N=175) (ดูตำรำงที่ 10 ภำคผนวก ค)
3. มำตรวัดกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 6 ข้ อกระทง ผลวิเครำะห์หำค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆ ในมำตรวัด ทุกข้ อผ่ำนเกณฑ์กำร
วิเครำะห์ ค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) เท่ำกับ .855 (N=33) และเท่ำกับ
.861(N=175) (ดูตำรำงที่ 11 ภำคผนวก ค)
4. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 6 ข้ อกระทง ผลวิเครำะห์หำค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆ ในมำตรวัด มีข้อกระทงไม่ผำ่ น
เกณฑ์ คือ ข้ อกระทงที่ 2, 4 และ 5 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรพิจำรณำของอำจำรย์ที่ปรึกษำถึงควำมเหมำะสม
ของแบบสอบถำม ทำให้ กลุ่มผู้วิจยั ยังคงข้ อกระทงดังกล่ำวไว้ ค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟำของครอนบำค
(Cronbach’s Alpha) เท่ำกับ .564 (N=33) และเท่ำกับ .704 (N=175) (ดูตำรำงที่ 12 ภำคผนวก ค)
5. มำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่ จำนวน 4 ข้ อกระทง ผลวิเครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆ ในมำตรวัด ทุกข้ อผ่ำนเกณฑ์กำรวิเครำะห์ ค่ำ
สัมประสิทธิ์อลั ฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) เท่ำกับ .784 (N=33) และเท่ำกับ .947 (N=175)
(ดูตำรำงที่ 13 ภำคผนวก ค)
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำเรื่ อง ปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุ่มชำยวัย
ทำงำน โดยมีตวั แปรในงำนวิจยั 5 ตัว ได้ แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ และควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถำมกับกลุม่ ตัวอย่ำงเพศชำย อำยุระหว่ำง 25-59 ปี จำนวน 175 คน
จำกนันจึ
้ งนำข้ อมูลมำวิเครำะห์ผลและนำเสนอด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
สรุปลักษณะของกลุม่ ตัวอย่ำง และข้ อมูลพื ้นฐำนของตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ จำกนันจึ
้ งหำค่ำสหสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรทังหมด
้
และใช้ สถิตกิ ำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression analysis) เพื่อหำว่ำ
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบ
บุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถ
ทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยนำเสนอข้ อมูลเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 กำรนำเสนอข้ อมูลสถิตเิ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่อแสดงรำยละเอียด
ทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่ำง
ตอนที่ 2 ข้ อมูลพื ้นฐำนทำงสถิตขิ องตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ตอนที่ 3 ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพ
จำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ กับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
ตอนที่ 4 กำรวิ เคราะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression analysis)
ตอนที่ 1 การนาเสนอข้ อมูลสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผู้วิจยั วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมดจ
้
ำนวน 175 คน เพื่อศึกษำรำยละเอียด
เกี่ยวกับอำยุ วุฒิกำรศึกษำ อำชีพ จำนวนบุหรี่ ที่สบู ต่อวัน สถำนกำรณ์ที่สบู บุหรี่ จำนวนครัง้ ที่เคยเลิกสูบ
บุหรี่ และผลกระทบต่อร่ำงกำยจำกกำรสูบบุหรี่ โดยจัดแสดงอยูใ่ นรูปแบบตำรำงควำมถี่ และร้ อยละ
ควำมถี่ดงั นี ้
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ตารางที ่ 4 ตารางแสดงความถี ่ ร้อยละความถีข่ องกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา อาชี พ
จานวนบุหรี ่ทีส่ ูบต่อวัน สถำนกำรณ์ที่สบู บุหรี่ จานวนครั้งที เ่ คยเลิ กสูบบุหรี ่ และผลกระทบต่อร่ างกายจาก
การสูบบุหรี ่ (N=175)
ตัวแปร
อายุ (M=33.98,SD=7.21)
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51-55 ปี

ควำมถี่

ร้ อยละของควำมถี่

รวม

68
43
34
17
12
1
175

38.9
24.6
19.4
9.7
6.9
0.6
100

วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษำตอนต้ น
ประถมศึกษำตอนปลำย
มัธยมศึกษำตอนต้ น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
อำชีวศึกษำ
ปริญญำตรี หรื อสูงกว่ำ
รวม

2
14
9
9
29
112
175

1.1
8.0
5.1
5.1
16.6
64.0
100
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ตารางที ่ 4 ตารางแสดงความถี ่ ร้อยละความถีข่ องกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา อาชี พ
จานวนบุหรี ่ทีส่ ูบต่อวัน สถำนกำรณ์ที่สบู บุหรี่ จานวนครั้งที เ่ คยเลิ กสูบบุหรี ่ และผลกระทบต่อร่ างกายจาก
การสูบบุหรี ่ (N=175) (ต่อ)
ตัวแปร
อาชีพ
พนักงำนบริ ษัท
รับจ้ ำง
ธุรกิจส่วนตัว
ช่ำง
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
วิศวกร
Freelance
พนักงำนขับรถ
ช่ำงภำพ
รับรำชกำร
นักดนตรี
โปรแกรมเมอร์
พนักงำนส่งเอกสำร
อื่นๆ
รวม
จานวนบุหรี่ ท่ ีสูบต่ อวัน (M=9.46,SD=6.30)
1-5 มวน
6-10 มวน
11-15 มวน
16-20 มวน
มำกกว่ำ 20 มวนขึ ้นไป
รวม

ควำมถี่

ร้ อยละของควำมถี่

72
19
15
11
11
7
7
6
5
5
4
4
2
7
175

41.1
10.9
8.6
6.3
6.3
4.0
4.0
3.4
2.9
2.9
2.3
2.3
1.1
4.0
100.0

37
100
21
11
6
175

21.1
57.1
12.0
6.3
3.4
100.0
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ตารางที ่ 4 ตารางแสดงความถี ่ ร้อยละความถีข่ องกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา อาชี พ
จานวนบุหรี ่ทีส่ ูบต่อวัน สถำนกำรณ์ที่สบู บุหรี่ จานวนครั้งที เ่ คยเลิ กสูบบุหรี ่ และผลกระทบต่อร่ างกายจาก
การสูบบุหรี ่ (N=175) (ต่อ)
ตัวแปร
จานวนบุหรี่ ท่ ีสูบต่ อวัน (M=9.46,SD=6.30)
1-5 มวน
6-10 มวน
11-15 มวน
16-20 มวน
มำกกว่ำ 20 มวนขึ ้นไป
รวม
สถานการณ์ ท่ สี ูบบุหรี่ (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ตัวเลือก)
เมื่อเกิดควำมเครี ยด
ก่อน-หลังรับประทำนอำหำร
ทันทีหลังตื่นนอน
เมื่อเข้ ำสังคมเพื่อน
เวลำหยุดพักระหว่ำงกำรทำงำน
อื่น ๆ (เช่น สูบเมื่อเข้ ำห้ องน ้ำ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และเมื่อมีเวลำว่ำง)
รวม
จานวนครั ง้ ที่เคยเลิกสูบบุหรี่
ไม่เคย
เคย
รวม
จานวนกลุ่มตัวอย่ างที่เกิดปั ญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่
ไม่เคย
เคย
รวม

ควำมถี่

ร้ อยละของควำมถี่

37
100
21
11
6
175

21.1
57.1
12.0
6.3
3.4
100.0

113
83
23
96
118

64.6
47.4
13.1
54.9
67.4

3

1.7

436

249.1

66
109
175

37.7
62.3
100.0

158
17
175

90.3
9.7
100.0
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จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงเพศชำย อำยุระหว่ำง 25-59 ปี จำนวนทังหมด
้
175 คน จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่ำงมีอำยุ 25-30 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.9
ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
โดยอำยุเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่ำงเท่ำกับ 33.98 ปี (SD =7.21) ซึง่ สำมำรถแบ่ง
ระดับวุฒิกำรศึกษำได้ เป็ น 7 ระดับ และพบว่ำโดยส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่ำงมีวฒ
ุ ิกำรศึกษำในระดับปริญญำ
ตรี หรื อสูงกว่ำ จำนวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.0 ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
กลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพพนักงำนบริ ษัท จำนวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
นอกจำกนี ้ จำกกำรสำรวจข้ อมูลประสบกำรณ์ในกำรสูบบุหรี่ พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงสูบบุหรี่ มำกที่สดุ
จำนวน 60 มวนต่อวัน และน้ อยที่สดุ 2 มวนต่อวัน ซึง่ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่สบู บุหรี่ 10 มวนต่อวัน จำนวน
37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.1 ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่สบู บุหรี่ เวลำหยุดพักระหว่ำง
กำรทำงำน จำนวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.4 ของกลุ่มตัวอย่ำงทังหมด
้
กลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคย
เลิกสูบบุหรี่ จำนวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.7 ของกลุ่มตัวอย่ำงทังหมด
้
และเคยเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 109
คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
สุดท้ ำยพบว่ำมีกลุม่ ตัวอย่ำงที่ไม่เคยเกิดปั ญหำสุขภำพ
จำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90.3 ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
และเคยเกิดปั ญหำสุขภำพ
จำกกำรสูบบุหรี่ อย่ำงเช่น ไอ เจ็บคอ และเป็ นภูมิแพ้ จำนวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.7 ของกลุม่ ตัวอย่ำง
ทังหมด
้
ตอนที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐานทางสถิตขิ องตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตารางที ่ 5 แสดงค่าต่ าสุด ค่ากลาง ค่าสูงสุด ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ย่ งเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที ใ่ ช้ใน
การศึกษา (N=175)
ตัวแปร
Range Mean SD
Min Max
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ 1-7 5.95 .95
1
7
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
1-7 5.98 .92
1
7
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
1-7 6.08 .86
2
7
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
1-7 4.93 .88
1.3
7
ควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่
1-7 5.14 1.33
1
7
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ มำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ มี คำ่
คะแนนที่เป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 7 คะแนน ค่ำมัชฌิมเลขคณิตเท่ำกับ 5.95 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ .95 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ในระดับสูง
มำตรวัดกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีคำ่ คะแนนที่เป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 7
คะแนน ค่ำมัชฌิมเลขคณิตเท่ำกับ 5.98 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ .92 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำง
มีกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ในระดับสูง
มำตรวัดกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ มีคำ่ คะแนนที่เป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 7 คะแนน ค่ำ
มัชฌิมเลขคณิตเท่ำกับ 6.08 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ .86 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีกำรรับรู้
ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ ในระดับสูง
มำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มีคำ่ คะแนนที่เป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 7
คะแนน ค่ำมัชฌิมเลขคณิตเท่ำกับ 4.93และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ.88 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมี
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ ในระดับสูง
มำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่ มีคำ่ คะแนนที่เป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 7 คะแนน ค่ำมัชฌิมเลข
คณิตเท่ำกับ 5.14 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.33 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีควำมตังใจในกำร
้
เลิกสูบบุหรี่ ในระดับสูง

ซซ37

ตอนที่ 3 ค่ าสหสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ การ
รั บรู้ ความรุ นแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การรั บรู้ ประโยชน์ ของการเลิกสูบบุหรี่ การรั บรู้
ความสามารถของตนในการเลิกสูบบุหรี่ กับความตัง้ ใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
ผู้วิจยั ใช้ สถิตวิ ิเครำะห์คำ่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Coefficient)
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรั บรู้ควำม
รุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนใน
กำรเลิกสูบบุหรี่ กับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
ตารางที ่ 6 ตารางแสดงค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี ย่ งที จ่ ะเกิ ดปั ญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี ่
การรับรู้ ความรุนแรงของโรคที เ่ กิ ดจากการสูบบุหรี ่ การรับรู้ประโยชน์ ของการเลิ กสูบบุหรี ่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการเลิ กสูบบุหรี ่ กับความตัง้ ใจที จ่ ะเลิ กสูบบุหรี ่ (N=175)
1
2
3
4
5
1. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบ บุหรี่
2. กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
.787** 3. กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
.480** .409** 4. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
.147 .178* .216** 5. ควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่
.141 .264** .298** .220** หมำยเหตุ *p <.05(2-tailed), **p <.01 (2-tailed)
จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้วำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำก
กำรสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบ
บุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ซึง่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกมำกที่สดุ
กับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ
.298 (r=.298,p<.01) รองลงมำคือกำรรับรู้วำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์กนั
ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ำกับ .264 (r=.264,p<.01) และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มี
ควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีคำ่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .255 (r=.220,p<.01) ส่วนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำก
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กำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกอย่ำงไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ
.141 (r=.141, p>.05)
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้ วยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple
Regression)
ตารางที ่ 7 ผลการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุคูณของการรับรู้โอกาสเสี ย่ งที จ่ ะเกิ ดปั ญหาสุขภาพจากการสูบ
บุหรี ่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคที เ่ กิ ดจากการสูบบุหรี ่ การรับรู้ ประโยชน์ ของการเลิ กสูบบุหรี ่ และการรับรู้
ความสามารถของตนในการเลิ กสูบบุหรี ่ ที ท่ านายความตัง้ ใจที จ่ ะเลิ กสูบบุหรี ่ ดว้ ยการวิ เคราะห์ การถดถอย
พหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression) (N=175)

ตัวแปรพยำกรณ์

R

1. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำร .394
สูบบุหรี่
2. กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
3. กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
4. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่

R Square

Adjusted R Square
R Square change

.155

.140

.155

F
7.604***

***p<.001 (2-tailed)
จำกตำรำงที่ 7 สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำก
กำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มีคำ่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู แตกต่ำงจำกศูนย์เท่ำกับ .394 ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ .001 และตัวแปร
ทัง้ 4 ตัว สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ ร้อยละ 15.5
ผลกำรวิเครำะห์คำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของตัวแปรทำนำยในรู ปคะแนนดิบ (b) คะแนน
มำตรฐำน Beta (β) และทดสอบกำรมีนยั สำคัญทำงสถิติของ Beta (β) ที่ได้ จำกกำรวิเครำะห์โดยสถิติ
วิเครำะห์พหุคณ
ู ถดถอย โดยกำรคัดเลือกตัวแปรด้ วยวิธีกำรคัดเลือกเข้ ำแบบปกติ ได้ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ดังตำรำง 8
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ตารางที ่ 8 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรทานายในรู ปคะแนนดิ บ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
การทดสอบการมี นยั สาคัญทางสถิ ติของ Beta จากการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter
Multiple Regression) (N=175)
ตัวแปรพยำกรณ์ที่เข้ ำสมกำร

b

SEb

(ค่ำคงที่)

.733

.883

กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่

-.308

.181

-.206

กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่

.432

.168

.297**

กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่

.389

.127

.251**

กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่

.262

.111

.172**

Beta(β)

** p<.01
จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์คำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย พบว่ำกำรรับรู้ควำมรุนแรงของ
โรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีอิทธิพลสูงสุดในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ตัวอย่ำงเพศ
ชำยวัยทำงำนที่กำลังสูบบุหรี่ อยูใ่ นปั จจุบนั (β =.297, p<.01) กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ มี
อิทธิพลเป็ นอันดับสอง (β =.251, p<.01) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มีอิทธิพลเป็ น
อันดับสำม (β =.172, p<.01) และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ไม่มีอิทธิพล
ในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ (β =-.206, p>.05) สำมำรถเขียนในรูปของสมกำรทำนำยได้
ดังนี ้
ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ = .733 -.308 (กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำก
กำรสูบบุหรี่ ) + .432** (กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ) + .389** (กำรรับรู้
ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ ) + .262** (กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ )

กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ของ
กลุม่ ตัวอย่ำงแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 มีคำ่ สัมประสิทธิ์กำรถดถอย (b)
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เท่ำกับ .432 หมำยควำมว่ำเมื่อกลุม่ ตัวอย่ำงมีคะแนนกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 1 คะแนน จะทำให้ ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น .432 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้ คงที่
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ตัวอย่ำง
แตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีคำ่ สัมประสิทธิ์กำรถดถอย (b) เท่ำกับ .389
หมำยควำมว่ำเมื่อกลุม่ ตัวอย่ำงมีคะแนนกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 1 คะแนน จะ
ทำให้ ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น .389 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้ คงที่
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ของ
กลุม่ ตัวอย่ำงแตกต่ำงจำกศูนย์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 มีคำ่ สัมประสิทธิ์กำรถดถอย (b)
เท่ำกับ .262 หมำยควำมว่ำเมื่อกลุม่ ตัวอย่ำงมีคะแนนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 1 คะแนน จะทำให้ ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น .262 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้ คงที่

จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆสำมำรถนำมำเขียนแผนภำพได้ ดงั นี ้
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บทที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
กำรวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษำกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำม
รุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ ในกำรร่วมกันทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ในกลุม่ ตัวอย่ำงเพศชำย วัยทำงำน
อำยุระหว่ำง 25-59 ปี จำนวน 175 คน
สมมติฐานของการวิจัย
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำก
กำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
สำมำรถร่วมกันทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ผลการวิจัย
จำกกำรวิจยั พบว่ำเป็ นไปตำมสมมติฐำนที่ตงไว้
ั ้ บางส่ วน กล่ำวคือ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่
เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบ
บุหรี่ สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ แต่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะ
เกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ไม่สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ ดังนี ้
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิก
สูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.264) และมีอิทธิพลมำกที่สดุ ในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่
จะเลิกสูบบุหรี่ (β =.297, p<.01)
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ อย่ำง
มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (r=.298) และมีอิทธิพลในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
(β =.251, p<.01)
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบ
บุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.220) และมีอิทธิพลในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบ
บุหรี่ (β =.172, p<.01)
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กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิก
้ ่จะ
สูบบุหรี่ อย่ำงไม่มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r=.141) และไม่มีอิทธิพลในกำรทำนำยควำมตังใจที
เลิกสูบบุหรี่ (β =-.206, p>.05)
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่
สำมำรถร่วมกันทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ ร้อยละ 15.5 (R2 =.394, p<.001)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลกำรวิจยั แสดงให้ เห็นว่ำ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยควำม
ตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ โดยมีอิทธิพลในกำรทำนำยมำกที่สดุ เนื่องจำกบุคคลสำมำรถรับรู้ได้ วำ่ โรคที่อำจ
เกิดขึ ้นจำกกำรสูบบุหรี่ เป็ นโรคที่ร้ำยแรงทำงกำรแพทย์ บุคคลจะประเมินผลกำรรักษำทำงกำรแพทย์และ
ทำงคลินิก เช่น ควำมตำย ควำมพิกำร และควำมเจ็บปวด รวมทังประเมิ
้
นผลกระทบทำงสังคม เช่น
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน ชีวิตครอบครัว และควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Rosenstock, 1974) จำก
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจ
้
ที่จะเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถอธิบำยได้ วำ่ กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
สูงจะมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ สงู เช่นกัน สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ Hong et at. (2004) และ Yu
Ching Ho, & Jia-Hui Shih (2014) ที่พบว่ำกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ เป็ นปั จจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
ได้ เนื่องจำกบุคคลรับรู้วำ่ ตนมีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ รวมทังรั้ บรู้วำ่ โรคที่เกิด
จำกกำรสูบบุหรี่ มีควำมรุนแรงต่อชีวิต นำไปสูค่ วำมคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ และตระหนักเห็นถึงประโยชน์ของ
กำรเลิกสูบบุหรี่ ซึง่ ในแต่ละบุคคลจะแสวงหำวิธีกำรปฏิบตั เิ พื่อให้ หำยจำกโรคหรื อเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดโรค
ได้ (Doll et al., 2004) จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถอธิบำยได้ วำ่ กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้ประโยชน์ของกำร
เลิกสูบบุหรี่ สงู จะมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ มำกเช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ Li & Kay (2009)
และYu Ching Ho, &Jia-Hui Shih (2014) ที่พบว่ำกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำย
พฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ได้ และยังมีงำนวิจยั ของ รุ่งรำวี ทองกันยำ (2556) ที่พบว่ำกำรรับรู้ประโยชน์ของ
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กำรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ มือสองมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรได้ รับควันบุหรี่ มือสอง
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ำบุคคลที่รับรู้ถึงประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ หรื อกำรหลีกเลี่ยงจำกควันบุหรี่ มำกมี
แนวโน้ มที่จะหลีกเลี่ยงจำกบุหรี่ มำกเช่นกัน
อีกทังผลกำรวิ
้
จยั พบว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยควำม
ตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ เนื่องจำกบุคคลมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำตนสำมำรถลงมือทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ให้
สำเร็จได้ (Bandura, 1977) จำกผลกำรวิจยั พบว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถอธิบำยได้ วำ่ ถ้ ำกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ สงู จะมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ที่สงู หรื อถ้ ำกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ ต่ำจะมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ที่ต่ำด้ วยเช่นกัน ผลกำรวิจยั
ดังกล่ำวสอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ สุนทรี เจียรวิทยกิจ และคณะ (2557) ที่ศกึ ษำปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ในชำยไทยที่มีโรคควำมดันโลหิตสูง จำนวน 280 คน โดยพบว่ำผู้ที่มีกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลิกสูบบุหรี่ สำมำรถทำนำยกำรเลิกสูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (β
=.54, p<.001) และจำกงำนวิจยั ของ Smit E. S. et al. (2014) ยังอีกพบว่ำ self-efficacy เป็ นตัวทำนำย
ควำมสำเร็จในควำมพยำยำมที่จะเลิกสูบบุหรี่ (odds ratio [OR], 1.18; 95%CI, 1.08-1.29)
อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ไม่
สามารถทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ ซึง่ สำมำรถอธิบำยได้ ว่ำ ถึงแม้ มีกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิด
ปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ สงู ไม่อำจสรุปได้ วำ่ จะส่งผลให้ บคุ คลมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เพิ่มสูงขึ ้น
ตำมไปด้ วย โดยอำจเนื่องมำจำกกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่ตนเองจะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ นนได้
ั ้ รับ
อิทธิพลจำกปั จจัยอื่นร่วมด้ วย เช่น ประสบกำรณ์กำรเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ของตนเอง ซึง่ จำก
กำรศึกษำครัง้ นี ้ พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงถึงร้ อยละ 90.3 รำยงำนว่ำตนเองไม่ เคยได้ รับผลกระทบจำกกำรสูบ
บุหรี่ ซึง่ อำจส่งผลให้ บคุ คลตระหนักว่ำปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ นนเป็
ั ้ นเรื่ องไกลตัว ทังนี
้ ้ ระดับกำร
รับรู้ควำมเสี่ยงของบุคคลขึ ้นอยูก่ บั กำรประเมินควำมปลอดภัยจำกพฤติกรรม (Wilde, 1994) เมื่อบุคคลที่
ทำพฤติกรรมเสี่ยงซ ้ำๆ แต่ไม่เคยได้ รับผลกระทบจำกพฤติกรรมเสี่ยงนันอย่
้ ำงเห็นได้ ชดั จะส่งผลให้ กำรรับรู้
โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดโรคจำกกำรทำพฤติกรรมเสี่ยงนันลดต
้
่ำลงด้ วย (Kasperson et al., 1988)
นอกจำกนี ้ ยังอำจเป็ นผลจำกกำรมีควำมลำเอียงแบบมองโลกในแง่ดี (Optimistic bias) ซึง่ เป็ น
แนวโน้ มที่บคุ คลเชื่อว่ำเหตุกำรณ์ในเชิงลบนันมี
้ โอกำสน้ อยมำกที่จะเกิดขึ ้นกับตนเอง และส่งผลให้ บคุ คล
ยังคงทำพฤติกรรมเสี่ยงต่อเนื่อง (Weinstein, 1984) และในอีกประเด็นหนึง่ คือ ควำมรู้สกึ ดีที่บคุ คลได้ รับ
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จำกกำรสูบบุหรี่ เช่น สูบบุหรี่ แล้ วคลำยเครี ยด เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สง่ เสริมให้ บคุ คลยังคงมีพฤติกรรมสูบบุหรี่
(FitzGerald et al. ,2014) จำกกำรที่บคุ คลมีควำมรู้สึกดีจำกกำรสูบบุหรี่ รวมทังยั
้ งไม่เคยประสบปั ญหำ
สุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ จึงอำจเป็ นสำเหตุให้ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ นนั ้
ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ผลกำรวิจยั นี ้ สอดคล้ องงำนวิจยั ของอุษำ ฤทธิธำดำ
(2549) ที่พบว่ำ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคจำกกำรสูบบุหรี่ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรสูบ
บุหรี่ โดยรวมทุกด้ ำนของทหำรเกณฑ์กองประจำกำร ซึง่ เป็ นผลมำจำกอำกำรของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
นันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นอย่ำงทันทีทนั ใด กลุม่ ตัวอย่ำงจึงรับรู้วำ่ ตนแข็งแรง และไม่ได้ ตระหนักถึงโอกำสเสี่ยงที่ตนจะ
เกิดโรคจำกกำรสูบบุหรี่ เช่นเดียวกับงำนวิจยั ของ Arnett (2000) ที่ศกึ ษำเจตคติในแง่บวกในกลุม่ วัยรุ่นและ
วัยผู้ใหญ่ที่สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบผลระหว่ำงกลุม่ ที่สบู บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ ผลปรำกฏว่ำ
กลุม่ ที่สบู บุหรี่ ทังวั
้ ยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ มีควำมเชื่อว่ำตนเองมีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรื อเสียชี วิตจำกกำร
สูบบุหรี่ ในระดับต่ำกว่ำกลุม่ ที่ไม่สบู บุหรี่
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษำหำปั จจัยในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน จำกแนวคิด
แบบแผนควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพ
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้ น ได้ แก่
1. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่
2. กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
3. กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่
4. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
ตัวแปรตำม ได้ แก่
ควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
สมมติฐานของการวิจัย
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำก
กำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่
สำมำรถร่วมกันทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
กลุ่มตัวอย่ าง
เพศชำย วัยทำงำน อำยุระหว่ำง 25-59 ปี ที่อำศัยในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร จำนวน 175 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมงำนวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบไปด้ วย อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และประสบกำรณ์
กำรสูบบุหรี่
ส่วนที่ 2 มำตรวัด 5 ฉบับ ประกอบไปด้ วย
1. มำตรวัดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 9 ข้ อ
2. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ จำนวน 8 ข้ อ
3. มำตรวัดกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 6 ข้ อ
4. มำตรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 6 ข้ อ
5. มำตรวัดควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่ จำนวน 4 ข้ อ
วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยดำเนินกำร ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ติดต่อบริษัทและโรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนครเพื่อขอควำมร่วมมือจำกพนักงำน
ในกเก็บข้ อมูล พร้ อมทังชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์กำรวิจยั
2. ผู้วิจยั เข้ ำพบกลุม่ ตัวอย่ำงที่ได้ ติดต่อไว้ ลว่ งหน้ ำและกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้ จำกกำรเลือกสุม่
ตำมสถำนที่ตำ่ งๆ และแนะนำตัวพร้ อมทังชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
3. ผู้วิจยั ขอควำมร่วมมือให้ กลุม่ ตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมให้ ครบตำมควำมเป็ นจริง และ
ผู้วิจยั จึงอธิบำยวิธีกำรตอบแบบสอบถำมโดยละเอียดแล้ วเปิ ดโอกำสให้ กลุม่ ตัวอย่ำงได้ สอบถำม
ในสิ่งที่ไม่เข้ ำใจ ซึง่ ผู้วิจยั อยู่กบั กลุม่ ตัวอย่ำงตลอดกำรตอบแบบสอบถำม
4. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม
5. หลังจำกเก็บแบบสอบถำมเรี ยบร้ อย ผู้วิจยั กล่ำวขอบคุณกลุม่ ตัวอย่ำง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ตรวจสอบข้ อมูลและนำมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ดังนี ้
1. ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) วิเครำะห์ข้อมูลเบื ้องตัน เช่น ร้ อยละ ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และควำมแปรปรวน เป็ นต้ น
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2. ใช้ สถิตวิ ิเครำะห์สหสัมพันธ์ (Correlations) เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ควำม
รุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ และควำม
ตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่
3. ใช้ สถิตกิ ำรวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression analysis) เพื่อ
วิเครำะห์กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำ
สุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน
ในกำรเลิกสูบบุหรี่ ที่จะทำนำยควำมตังใจในกำรเลิ
้
กสูบบุหรี่
4. แปลผลข้ อมูล
ผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเรื่ องปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุ่มชำยวัย
ทำงำน พบว่ำ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะ
เลิกสูบบุหรี่ ที่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .264 (r =.264, p<.01) และมีอิทธิพลมำก
ที่สดุ ในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ (β =.297, p<.01)
รองลงมำคือ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่จะเลิก
สูบบุหรี่ ที่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .298 (r=.298, p<.01) และมีอิทธิพลในกำร
ทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เป็ นอันดับสอง (β =.251, p<.01)
ต่อมำคือ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตังใจที
้ ่
จะเลิกสูบบุหรี่ ที่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .220 (r=.220, p<.01) และมีอิทธิพลใน
กำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เป็ นอันดับที่สำม (β =.172, p<.01)
ส่วนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่ ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมตังใจที
้ ่
จะเลิกสูบบุหรี่ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .05 (r=.141) แต่ไม่ มีอิทธิพลในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่
จะเลิกสูบบุหรี่ (β =-.206, p>.05)
ตัวแปรกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบ
บุหรี่ สำมำรถร่วมกันทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ ได้ ร้อยละ 15.5 (R2 =.394, p<.001)

48ถถ

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. เพื่อให้ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมรุนแรง
ของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรเลิกสูบบุหรี่ และกำรรับรู้โอกำส
เสี่ยงที่จะเกิดปั ญหำสุขภำพ กับควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
2. กำรศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้ ผลกำรวิจยั ครัง้ นี ้นำไปเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น
ในกำรพัฒนำโปรแกรมกำรเลิกบุหรี่ เพื่อให้ สำมำรถเลิกบุหรี่ ได้ สำเร็จในระยะยำว และเพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคต่ำงๆที่มีสำเหตุหลักมำจำกกำรสูบบุหรี่
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในกำรศึกษำครัง้ ต่อไปควรเพิ่มข้ อคำถำมในกำรเก็บข้ อมูลทัว่ ไป เช่น ผลกระทบของกำรสูบบุหรี่ ที่
เกิดขึ ้นกับบุคคลรอบข้ ำง เพรำะอำจจะเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ โอกำสเสี่ยงที่จะเกิด
ปั ญหำสุขภำพจำกกำรสูบบุหรี่
2. ในกำรศึกษำครัง้ ต่อไปควรเพิ่มตัวแปรที่นำ่ สนใจและมีควำมเป็ นไปได้ ที่จะส่งผลต่อควำมตังใจที
้ ่จะ
เลิกสูบบุหรี่ เช่น กำรรับรู้อปุ สรรคในกำรเลิกสูบบุหรี่ สิ่งชี ้แนะให้ เกิดพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ เพื่อหำ
ตัวแปรที่จะช่วยส่งเสริมให้ เกิดควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ มำกขึ ้น
3. ในกำรศึกษำครัง้ ต่อไป อำจกำหนดช่วงอำยุของกลุม่ ตัวอย่ำงให้ แคบลง เช่น กลุม่ วัยรุ่น กลุม่ ผู้ใหญ่
ตอนต้ น กลุม่ ผู้ใหญ่ตอนกลำง กลุม่ ชรำ เป็ นต้ น เพื่อมุง่ เน้ นศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมของ
บุคคลในแต่ละช่วงอำยุได้ อย่ำงชัดเจนมำกขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จำกผลกำรวิจยั ที่พบว่ำกำรรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีอิทธิพลในกำร
ทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ มำกที่สดุ ดังนัน้ ควรพัฒนำโปรแกรมกำรเลิกบุหรี่ ที่สง่ เสริมกำรรับรู้
ควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ เพื่อให้ สำมำรถเลิกบุหรี่ ได้ สำเร็จในระยะยำว โดยกำรทำกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ โดยนำเสนอ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจำกกำรสูบบุหรี่ เช่น อัตรำผู้เสียชีวิตจำกกำรสูบบุหรี่ อำกำรของโรคที่เกิดจำกกำรสูบ
บุหรี่ ควำมรุนแรงของโรคต่ำงๆ เป็ นต้ น โดยอำศัยช่องทำงที่คนส่วนใหญ่เห็น เช่น สังคมออนไลน์ อำจจะทำ
สื่อออนไลน์สนๆ
ั ้ ชัดเจน ตรงประเด็น และเพิ่มลูกเล่นให้ น่ำสนใจ หรื ออำจมีกำรจัดสัมมนำ โดยเชิญผู้ที่
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ได้ รับผลกระทบจำกกำรสูบบุหรี่ มำบรรยำยถึงควำมเจ็บป่ วยที่เขำหรื อคนคนรอบข้ ำงได้ รับ เพื่อเป็ นกำร
ส่งเสริมให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ ได้ ตระหนักถึงควำมรุนแรงของโรคที่อำจเกิดจำกกำรสูบบุหรี่ อีกทัง้ เป็ นกำรป้องกันผู้
ที่ไม่สบู บุหรี่ ให้ ตระหนักถึงควำมรุนแรง เพื่อไม่ให้ ทำพฤติกรรมเสี่ยงอีกด้ วย
นอกจำกนี ้ สำหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลในกำรทำนำยควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ เป็ นอันดับรองลงมำ
คือ การรั บรู้ ประโยชน์ ของการเลิกสูบบุหรี่ นนสำมำรถออกแบบโปรแกรมส่
ั้
งเสริมกำรรับรู้ประโยชน์ของ
กำรเลิกสูบบุหรี่ ได้ โดยกำรจัดโปรแกรมให้ ควำมรู้ ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับประโยชน์ของกำรไม่สบู บุหรี่ รวมทังให้
้ ผ้ ู
ที่มีประสบกำรณ์เลิกสูบบุหรี่ ได้ มำแบ่งปั นประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นหลังจำกกำรเลิกสูบ
บุหรี่ เช่น ให้ ข้อมูลว่ำหลังจำกเลิกสูบบุหรี่ แล้ วระบบกำรกำจัดสิ่งสกปรกในปอดเริ่มทำงำนได้ เป็ นปกติ ไอ
น้ อยลง กำรหำยใจทำได้ ดีขึ ้น ภำยใน 5 ปี สุขภำพโดยรวมดีขึ ้น อัตรำเสี่ยงกำรเป็ นโรคหัวใจขำดเลือดลดลง
เท่ำกับครึ่งหนึง่ ของคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ภำยใน 10-15 ปี อัตรำเสี่ยงต่อกำรป่ วยลดลง โดยเฉพำะโรคร้ ำย
ต่ำงๆ ที่เกิดจำกบุหรี่ รวมทังมะเร็
้
งปอด โดยรวมแล้ วสภำพร่ำงกำยจะมีควำมใกล้ เคียงกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่
ทังนี
้ ้ อำจใช้ สื่อประกอบกำรนำเสนอ เช่น แผ่นภำพประชำสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เป็ นต้ น
อีกทัง้ การรั บรู้ ความสามารถของตนในการเลิกสูบบุหรี่ นนมี
ั ้ อิทธิพลในกำรทำนำยควำมตังใจ
้
ที่จะเลิกสูบบุหรี่ เป็ นอันดับสุดท้ ำย เมื่อพิจำรณำตำมทฤษฎีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน ของ Bandura
(1977) พบว่ำ ปั จจัยที่ชว่ ยพัฒนำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตน มี 4 ประกำร ดังนี ้
1) ประสบกำรณ์ที่ประสบควำมสำเร็จ (Mastery Experiences) เป็ นปั จจัยที่ Bandura เชื่อว่ำมี
อิทธิพลต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนมำกที่สดุ (Evans, 1989) กล่ำวได้ วำ่ เมื่อบุคคลมี
ประสบกำรณ์ควำมสำเร็จ บุคคลจะเกิดควำมเชื่อว่ำตนสำมำรถลงมือทำพฤติกรรมกำร
เปลี่ยนแปลงสุขภำพได้ (Bandura, 1977) ดังนัน้ ควรจัดกลุม่ ให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ ได้ มำพุดคุย
แลกเปลี่ยนควำมสำเร็จในอดีตของตน เพื่อให้ บคุ คลได้ ตระหนักถึงประสบกำรณ์ที่ประสบ
ควำมสำเร็จของตน
2) กำรใช้ ตวั แบบ (Modeling) เมื่อบุคคลได้ เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ซบั ซ้ อน และได้ รับ
ผลลัพธ์ที่ดีจำกกำรลงมือทำพฤติกรรมนันๆ
้ ก็จะส่งผลให้ บคุ คลรู้สกึ ว่ำตนเองจะประสบ
ควำมสำเร็จได้ เช่นกัน (Bandura, 1977) ดังนัน้ ควรจัดทำสื่อนำเสนอบุคคลที่สำมำรถเลิกสูบ
บุหรี่ ได้ พร้ อมทังผลลั
้ พธ์ที่ดีภำยหลังจำกเลิกสูบบุหรี่
3) กำรใช้ คำพูดชักจูง (Verbal Persuation) ซึง่ สำมำรถทำได้ โดยกำรใช้ คำพูดชักจูง โดยจัด
บรรยำยสำหรับผู้ที่สบู บุหรี่ เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของกำรสูบบุหรี่ ประโยชน์ของกำร
เลิกสูบบุหรี่ แนะแนวทำงในกำรเลิกสูบบุหรี่ นอกจำกนี ้ ยังอำจใช้ อิทธิพลของสื่อ ผู้มีชื่อเสียง
ช่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเพิ่มให้ คำพูดชักจูงมี
น ้ำหนักมำกขึ ้น
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4) กำรกระตุ้นทำงอำรมณ์ (Emotional Arousal) ต้ องกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ มีควำมรู้สกึ ทำงลบ
กับกำรสูบบุหรี่ เช่น กำรทำสื่อนำเสนอผลกระทบทำงตรงและทำงอ้ อมจำกกำรสูบบุหรี่
อย่ำงไรก็ตำม ควรระมัดระวังว่ำกำรให้ ข้อมูลที่นำ่ กลัวมำกเกินไป อำจทำให้ บคุ คลเลี่ยงที่จะ
รับข้ อมูล และยังคงทำพฤติกรรมสูบบุหรี่ ตอ่ ไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามในขัน้ สร้ างเครื่องมือ
1.คุณคิดว่ำ หำกคุณยังสูบบุหรี่ ต่อไป จะเกิดผลอย่ำงไรบ้ ำง
………………………………………………………………………………………………………..
2.คุณคิดว่ำ หำกคุณยังสูบบุหรี่ ต่อไป จะทำให้ เกิดโรคอะไรบ้ ำง
………………………………………………………………………………………………………..
3.คุณคิดว่ำ หำกคุณเลิกสูบบุหรี่ จะเกิดผลดีอย่ำงไรบ้ ำง
………………………………………………………………………………………………………..

64
ศศ

แบบสอบถามที่ใช้ ในขัน้ พัฒนามาตรวัด

แบบสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมตังใจ
้
ในกำรทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ของกลุ่มชำยวัยทำงำน

แบบสำรวจควำมคิดเห็นชุดนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรทำโครงงำนทำงจิตวิทยำ เรื่ อง
“ปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน” ของนิสิตระดับปริญญำตรี ชันปี
้ ที่ 4
คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนำข้ อมูลที่ได้ ไปพัฒนำมำตรวัด
กำรศึกษำเกี่ยวกับ ความตัง้ ใจในการทาพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน ในเขต
พื ้นที่กรุงเทพมหำนคร
ขอควำมร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถำมให้ ครบทุกข้ อ ตำมควำมเป็ นจริง
ข้ อมูลที่ได้ จำกกำรสำรวจครัง้ นี ้ จะถือเป็ นความลับ ไม่มีกำรระบุชื่อผู้ตอบแบบสำรวจ และ
จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่ำน ทังนี
้ ้ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือของท่ำนเป็ นอย่ำงสูง ถ้ ำหำกมี
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับกำรตอบแบบสำรวจในครัง้ นี ้ สำมำรถติดต่อได้ ที่ นำงสำวพักตร์ พิไล ศิลำคะจิ
e-mail: ttpakpilai@gmail.com
แบบสำรวจนี ้มีทงหมด
ั้
2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบวัดควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพเกี่ยวกับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่
และแบบวัดควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
นิสิตคณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ส่ วนที่ 1
คำชี ้แจง

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
โปรดอ่ำนข้ อควำมแต่ละข้ อแล้ วทำเครื่ องหมำย
ลงหน้ ำข้ อควำมหรื อเติมคำตอบลงในช่องว่ำงที่
กำหนดให้ โปรดตอบคำถำมที่ตรงกับควำมจริ งของท่ำนมำกที่สดุ
1. อำยุ ……………………… ปี
2. ท่ำนจบกำรศึกษำระดับชัน้
( ) ต่ำกว่ำประถมศึกษำตอนต้ น
( ) ประถมศึกษำตอนต้ น
( ) ประถมศึกษำตอนปลำย

( ) มัธยมศึกษำตอนต้ น

( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย

( ) อำชีวศึกษำ

( ) ปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำ

( ) อื่นๆ ระบุ………………………….

(
(
(

(
(

3. ท่ำนประกอบอำชีพ………………………………………………
4. รำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือนประมำณ....................................บำท
5. ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำ ท่ำนสูบบุหรี่ เฉลีย่ วันละ ………………………… มวน
6. โดยปกติแล้ ว ท่ำนมักสูบบุหรี่ ในโอกำสใด (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ตัวเลือก)
) เมื่อเกิดควำมเครี ยด
( ) ก่อน-หลังรับประทำนอำหำร
( ) ทันทีหลังตื่นนอน
) เมื่อเข้ ำสังคมเพื่อน
( ) เวลำหยุดพักระหว่ำงกำรทำงำน
) อื่นๆ ระบุ..............................
7. ท่ำนเคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี่ ........................ครัง้
8. ท่ำนเคยเจ็บป่ วยหรื อมีปัญหำทำงสุขภำพที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ หรื อไม่
) เคย
โปรดระบุ.................................
) ไม่เคย
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เป็ นไปไม่ได้ เลย

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

เป็ นไปไม่ได้ น้อย

พอๆกัน

เป็ นไปได้ น้อย

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

เป็ นไปได้ มำก

ร่ำงกำยเสือ่ มโทรม
เสีย่ งเป็ นโรคมะเร็ง
เหนื่อยง่ำย
เสีย่ งเป็ นโรคระบบทำงเดินหำยใจ (เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง
เป็ นต้ น)
เสีย่ งเป็ นโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
เมื่อป่ วยจะมีอำกำรหนักกว่ำปกติ
เสียชีวติ
กลิน่ บุหรี่ รบกวนบุคคลรอบข้ ำง
สิ ้นเปลืองค่ำใช้ จ่ำย
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7
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หำกท่ำนยังสูบบุหรี่ต่อไป
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใด ที่ทำ่ นอาจเสียชีวิตด้ วยโรคต่ำงๆ
ต่อไปนี ้

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

เป็ นไปไม่ได้ น้อย

พอๆกัน

เป็ นไปได้ น้อย

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

เป็ นไปได้ มำก

แบบวัดความเชื่อด้ านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่
โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องคำตอบ ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สดุ

เป็ นไปไม่ได้ เลย

ส่ วนที่ 2
คำชี ้แจง

โรคมะเร็ งปอด
โรคมะเร็ งกล่องเสียง
โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ปั ญหำสุขภำพช่องปำก เหงือก และฟั น
(เช่น โรคมะเร็ งช่องปำก เป็ นต้ น)
โรคระบบทำงเดินหำยใจ (เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้ น)
โรคมะเร็ งหลอดลม
เส้ นโลหิตในสมองแตก
โรคหัวใจ
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หำกท่ำนยังสูบบุหรี่ต่อไป
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใด ที่เหตุกำรณ์ตอ่ ไปนี ้จะเกิดขึ ้นกับท่ำน
1
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เป็ นไปได้ มำก
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เห็นด้ วยอย่ำงยิง่
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เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

3
3
3
3
3

เห็นด้ วย

2
2
2
2
2

เห็นด้ วย

เป็ นไปได้ น้อย

1
1
1
1
1

ค่อนข้ ำงเห็นด้ วย

7

ค่อนข้ ำงเห็นด้ วย

พอๆกัน

6

พอๆกัน

เป็ นไปไม่ได้ น้อย

5

พอๆกัน

ฉัน ตัง้ ใจ ที่จะเลิกสูบบุหรี่
ฉัน ต้ องการ เลิกสูบบุหรี่
ฉัน ตัดสินใจ ว่ำจะเลิกสูบบุหรี่
ฉันจะ พยายาม เลิกสูบบุหรี่

4

ค่อนข้ ำงไม่เห็นด้ วย

1
2
3
4

3

ค่อนข้ ำงไม่เห็นด้ วย

ฉันคิดว่ าภายในอีก 6 เดือนข้ างหน้ านี.้ ..

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

ฉัน มั่นใจ ว่ำตนเองสำมำรถเลิกสูบบุหรี่ ได้
กำรเลิกสูบบุหรี่ เป็ นสิง่ ที่ขนึ ้ อยู่กับตัวฉันเอง
ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องง่ ายที่จะเลิกสูบบุหรี่
ฉัน มั่นใจ ว่ำสำมำรถปฏิเสธกำรชักชวนสูบบุหรี่ ของผู้อื่นได้
ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องยากที่จะเลิกสูบบุหรี่
ฉัน สามารถควบคุม พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของตนเองได้

2

ไม่เห็นด้ วย

1
2
3
4
5
6

1

ไม่เห็นด้ วย

2
3
4
5
6

ระบบกำรทำงำนของร่ำงกำยดีขึ ้น
(เช่น หำยใจสะดวกขึ ้น รับรสชำติได้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น)
ร่ำงกำยสดชื่นขึ ้น
ลดควำมเสีย่ งในกำรเกิดโรคมะเร็ ง
อำยุยืนขึ ้น
ประหยัดค่ำใช้ จ่ำย
ไม่ เป็ นที่รังเกียจของคนรอบข้ ำง

ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

1

ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

หากท่ านเลิกสูบบุหรี่
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใด ที่จะทำให้ เกิดสิง่ ต่ำงๆต่อไปนี ้

เป็ นไปไม่ได้ เลย
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1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
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ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตารางที ่ 9 ผลการวิ เคราะห์มาตรวัดการรับรู้ โอกาสเสี ย่ งที จ่ ะเกิ ดปั ญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี ่และค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ หมด ครั้งที ่ 1 (r critical = 0.29
(p<.05)), N = 33 ครั้งที ่ 2 (r critical = 0.12 (p<.05)), N = 175
ข้ อกระทง
1. ร่ำงกำยเสื่อมโทรม
2. เสี่ยงเป็ นโรคมะเร็ง
3. เหนื่อยง่ำย
4. เสี่ยงเป็ นโรคระบบทำงเดินหำยใจ
5. เสี่ยงเป็ นโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
6. เมื่อป่ วยจะมีอำกำรหนักกว่ำปกติ
7. เสียชีวิต
8. กลิ่นบุหรี่ รบกวนคนรอบข้ ำง
9. สิ ้นเปลืองค่ำใช้ จำ่ ย

CITC
(N=33)
.555
.659
.544
.845
.866
.674
.661
.659
.742

CITC
(N=175)
.784
.739
.720
.753
.723
.700
.580
.706
.635
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ตารางที ่ 10 ผลการวิ เคราะห์มาตรวัดการรับรู้ ความรุนแรงของโรคที เ่ กิ ดจากการสูบบุหรี ่และค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ หมด ครั้งที ่ 1 (r critical = 0.29 (p<.05)), N = 33
ครั้งที ่ 2 (r critical = 0.12 (p<.05)), N = 175
ข้ อกระทง
1. โรคมะเร็งปอด
2. โรคมะเร็งกล่องเสียง
3. โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
4. ปั ญหำสุขภำพช่องปำก
5. โรคระบบทำงเดินหำยใจ
6. โรคมะเร็งหลอดลม
7. เส้ นโลหิตในสมองแตก
8. โรคหัวใจ

CITC
(N=33)
.848
.929
.909
.789
.939
.924
.761
.758

CITC
(N=175)
.814
.828
.751
.697
.782
.855
.737
.663

ตารางที ่ 11 ผลการวิ เคราะห์มาตรวัดมาตรวัดการรับรู้ประโยชน์ของการเลิ กสูบบุหรี ่ และค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ หมด ครั้งที ่ 1 (r critical = 0.29 (p<.05)), N = 33
ครั้งที ่ 2 (r critical = 0.12 (p<.05)), N = 175
ข้ อกระทง
1. ระบบกำรทำงำนของร่ำงกำยดีขึ ้น
2. ร่ำงกำยสดชื่นขึ ้น
3. ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็ง
4. อำยุยืนขึ ้น
5. ประหยัดค่ำใช้ จำ่ ย
6. ไม่เป็ นที่รังเกียจของคนรอบข้ ำง

CITC
(N=33)
.593
.578
.797
.538
.749
.700

CITC
(N=175)
.652
.796
.606
.665
.645
.600
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ตารางที ่ 12 ผลการวิ เคราะห์มาตรวัดการรับรู้ ความสามารถของตนในการเลิ กสูบบุหรี ่และค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ หมด ครั้งที ่ 1 (r critical = 0.29 (p<.05)), N = 33
ครั้งที ่ 2 (r critical = 0.12 (p<.05)), N = 175
ข้ อกระทง
1. ฉันมัน่ ใจว่ำตนเองสำมำรถเลิกสูบบุหรี่ ได้
2. กำรเลิกสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งที่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวฉันเอง
3. ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องง่ำยที่จะเลิกสูบบุหรี่
4. ฉันมัน่ ใจว่ำสำมำรถปฏิเสธกำรชักชวนสูบบุหรี่ ขอองผู้อื่นได้
5. ฉันสำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของตนเองได้
6. ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องยำกที่จะเลิกสูบบุหรี่

CITC
(N=33)
.564
.026
.404
.243
.551
.080

CITC
(N=175)
.615
.563
.536
.508
.374
.148

ตารางที ่ 13 ผลการวิ เคราะห์มาตรวัดความตัง้ ใจในการเลิ กสูบบุหรี ่และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ หมด ครั้งที ่ 1 (r critical = 0.29 (p<.05)), N = 33 ครั้งที ่ 2 (r
critical = 0.12 (p<.05)), N = 175
ข้ อกระทง
1. ฉันตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่
2. ฉันต้ องกำรที่จะเลิกสูบบุหรี่
3. ฉันตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
4. ฉันพยำยำมที่จะเลิกสูบบุหรี่

CITC
(N=33)
.650
.647
.554
.560

CITC
(N=175)
.865
.919
.874
.837
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แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัย

แบบสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมตังใจ
้
ในกำรทำพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ของกลุ่มชำยวัยทำงำน
แบบสำรวจควำมคิดเห็นชุดนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรทำโครงงำนทำงจิตวิทยำ เรื่ อง
“ปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน” ของนิสิตระดับปริญญำตรี ชันปี
้ ที่ 4
คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำหำปั จจัยทำนำยความตัง้ ใจ
ในการทาพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ของกลุม่ ชำยวัยทำงำน ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร
ขอควำมร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถำมให้ ครบทุกข้ อ ตำมควำมเป็ นจริง
ข้ อมูลที่ได้ จำกกำรสำรวจครัง้ นี ้ จะถือเป็ นความลับ ไม่มีกำรระบุชื่อผู้ตอบแบบสำรวจ และ
จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่ำน ทังนี
้ ้ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือของท่ำนเป็ นอย่ำงสูง ถ้ ำหำกมี
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับกำรตอบแบบสำรวจในครัง้ นี ้ สำมำรถติดต่อได้ ที่ นำงสำวพักตร์ พิไล ศิลำคะจิ
e-mail: ttpakpilai@gmail.com
แบบสำรวจนี ้มีทงหมด
ั้
2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบวัดควำมเชื่อด้ ำนสุขภำพเกี่ยวกับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่
และแบบวัดควำมตังใจที
้ ่จะเลิกสูบบุหรี่

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
นิสิตคณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ส่ วนที่ 1
คำชี ้แจง

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
โปรดอ่ำนข้ อควำมแต่ละข้ อแล้ วทำเครื่ องหมำย
ลงหน้ ำข้ อควำมหรื อเติมคำตอบลงในช่องว่ำงที่
กำหนดให้ โปรดตอบคำถำมที่ตรงกับควำมจริ งของท่ำนมำกที่สดุ
1. อำยุ ……………………… ปี
2. ท่ำนจบกำรศึกษำระดับชัน้
( ) ต่ำกว่ำประถมศึกษำตอนต้ น
( ) ประถมศึกษำตอนต้ น
( ) ประถมศึกษำตอนปลำย

( ) มัธยมศึกษำตอนต้ น

( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย

( ) อำชีวศึกษำ

( ) ปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำ

( ) อื่นๆ ระบุ………………………….

3. ท่ำนประกอบอำชีพ………………………………………………
4. ในช่วง 30 วันที่ผำ่ นมำ ท่ำนสูบบุหรี่ เฉลีย่ วันละ ………………………… มวน
5. โดยปกติแล้ ว ท่ำนมักสูบบุหรี่ ในโอกำสใด (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ตัวเลือก)
( ) เมื่อเกิดควำมเครี ยด
( ) ก่อน-หลังรับประทำนอำหำร
( ) ทันทีหลังตื่นนอน
( ) เมื่อเข้ ำสังคมเพื่อน
( ) เวลำหยุดพักระหว่ำงกำรทำงำน
( ) อื่นๆ ระบุ..............................
6. ท่ำนเคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี่ ........................ครัง้
7. ท่ำนเคยเจ็บป่ วยหรื อมีปัญหำทำงสุขภำพที่เกิดจำกกำรสูบบุหรี่ หรื อไม่
( ) เคย
โปรดระบุ.................................
( ) ไม่เคย
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คคค
แบบวัดความเชื่อด้ านสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ และแบบวัดความตัง้ ใจที่จะเลิก

เป็ นไปไม่ได้ เลย

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

เป็ นไปไม่ได้ น้อย

พอๆกัน

เป็ นไปได้ น้อย

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

เป็ นไปได้ มำก

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

หำกท่ำนยังสูบบุหรี่ต่อไป
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใด ที่ทำ่ นอาจเสียชีวิตด้ วยโรคต่ำงๆ
ต่อไปนี ้

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

เป็ นไปไม่ได้ น้อย

พอๆกัน

เป็ นไปได้ น้อย

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

เป็ นไปได้ มำก

โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่องคำตอบ ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สดุ

เป็ นไปไม่ได้ เลย

ส่ วนที่ 2
สูบบุหรี่
คำชี ้แจง

โรคมะเร็ งปอด
โรคมะเร็ งกล่องเสียง
โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
ปั ญหำสุขภำพช่องปำก เหงือก และฟั น
(เช่น โรคมะเร็ งช่องปำก เป็ นต้ น)
โรคระบบทำงเดินหำยใจ (เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้ น)
โรคมะเร็ งหลอดลม
เส้ นโลหิตในสมองแตก
โรคหัวใจ

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

หำกท่ำนยังสูบบุหรี่ต่อไป
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใด ที่เหตุกำรณ์ตอ่ ไปนี ้จะเกิดขึ ้นกับท่ำน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

ร่ำงกำยเสือ่ มโทรม
เสีย่ งเป็ นโรคมะเร็ ง
เหนื่อยง่ำย
เสี่ยงเป็ นโรคระบบทำงเดินหำยใจ (เช่น โรคถุงลมโป่ งพอง
เป็ นต้ น)
เสีย่ งเป็ นโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
เมื่อป่ วยจะมีอำกำรหนักกว่ำปกติ
เสียชีวิต
กลิน่ บุหรี่ รบกวนบุคคลรอบข้ ำง
สิ ้นเปลืองค่ำใช้ จ่ำย

เป็ นไปได้ มำก

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

3
3
3
3
3

เห็นด้ วย

2
2
2
2
2

เห็นด้ วย

เป็ นไปได้ น้อย

1
1
1
1
1

ค่อนข้ ำงเห็นด้ วย

7

ค่อนข้ ำงเห็นด้ วย

พอๆกัน

6

พอๆกัน

เป็ นไปไม่ได้ น้อย

5

พอๆกัน

ฉัน ตัง้ ใจ ที่จะเลิกสูบบุหรี่
ฉัน ต้ องการ เลิกสูบบุหรี่
ฉัน ตัดสินใจ ว่ำจะเลิกสูบบุหรี่
ฉันจะ พยายาม เลิกสูบบุหรี่

4

ค่อนข้ ำงไม่เห็นด้ วย

1
2
3
4

3

ค่อนข้ ำงไม่เห็นด้ วย

ฉันคิดว่ าภายในอีก 6 เดือนข้ างหน้ านี.้ ..

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

ฉัน มั่นใจ ว่ำตนเองสำมำรถเลิกสูบบุหรี่ ได้
กำรเลิกสูบบุหรี่ เป็ นสิง่ ที่ขนึ ้ อยู่กับตัวฉันเอง
ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องง่ ายที่จะเลิกสูบบุหรี่
ฉัน มั่นใจ ว่ำสำมำรถปฏิเสธกำรชักชวนสูบบุหรี่ ของผู้อื่นได้
ฉันรู้สกึ ว่ำเป็ นเรื่ องยากที่จะเลิกสูบบุหรี่
ฉัน สามารถควบคุม พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ของตนเองได้
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ระบบกำรทำงำนของร่ำงกำยดีขึ ้น
(เช่น หำยใจสะดวกขึ ้น รับรสชำติได้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น)
ร่ำงกำยสดชื่นขึ ้น
ลดควำมเสีย่ งในกำรเกิดโรคมะเร็ ง
อำยุยืนขึ ้น
ประหยัดค่ำใช้ จ่ำย
ไม่ เป็ นที่รังเกียจของคนรอบข้ ำง

ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

1

ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิง่

หากท่ านเลิกสูบบุหรี่
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใด ที่จะทำให้ เกิดสิง่ ต่ำงๆต่อไปนี ้

เป็ นไปไม่ได้ เลย
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ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ

