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บทคัดย่อ

การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการใช้กจิ กรรมการบำาบัดตามแนวคิด
การสร้างแรงจูงใจเพือ่ หยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นและประเมินผลในด้านพฤติกรรม
การหยุดสูบบุหรี่ และระยะเวลาในการหยุดสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนวัดบางเกลือ ปีการศึกษา 2552 ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่อง 1 ปี มีการติดนิโคตินระดับปานกลาง จากการทำาแบบ
ประเมินการติดนิโคติน มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามแนวคิดของ The Transtheoretical Model อยู่ในระยะตัดสินใจหยุดสูบบุหรี่ จำานวน 20 คน สุ่มอย่าง
ง่ายเข้าเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน ทำาการทดสอบในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และติดตามผล 1 เดือน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการบำาบัดตามแนวคิดของ The Transtheoretical
Model ในกลุ่มทดลองและรูปแบบการให้การปรึกษาในรูปแบบงานประจำาในกลุ่มควบคุม จำานวน 10 ครั้ง สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ Mann – Whitney U
Test
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรีร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มทดลองสามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ของการบำาบัดและสามารถคง
พฤติกรรมการหยุดสูบบุหรี่ได้จนกระทั่งเข้าสู่ระยะติดตามผล 30 วันหลังสิ้นสุดโปรแกรม
คำาสำาคัญ : การบำาบัดพฤติกรรมตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ การหยุดสูบบุหรี่
1
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Abstract
This study was quasi-experimental design. The objective of this study was to develop
the transtheoretical model program to refrain smoking in Bangklur district school, Bangpakong, Thailand, and to evaluate how to quit smoking behaviour, time with nicotine dependence and stage of change of high school students. Two pre-test groups and follow - up were
designed. Fagerstrom Test For Nicotine Dependence and The Transtheoretical Model (TTM.)
were used to measure dependence and stage of change in this study. The sample group were
20 students who lived in Bangklur district school in 2002, Bangpakong , Chachoengchao,
Thailand. Students who reported modified fagestrom test for nicotine dependence scores over
3 and stage of change level determination were divided into intervention group and control
group. The transtheoretical model process was used to intervention groups and group counselling to control group. Data was collected 3 times; pre-test and post test, follow-up 10 days,
and a month apart. Mann – Whitney U Test was indicated that pre and post, and follow-up
quit smoking behavior scores of intervention group were significantly different at level of 0.05
From the results, the intervention group quits smoking at session 6 and maintain until
30 days later (follow-up), it was shown that, the Transtheoretical Model process was effective
for quit smoking.
Keywords : The Transtheoretical model program for quit smoking , quit smoking
บทนำา

จากปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่
ถูกกฎหมายสามารถซื้อได้ง่ายและไม่มีบทลงโทษ จึงทำาให้มีผู้สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากรายงานแนว
โน้มการสูบบุหรี่ขององค์การอนามัยโลก (WHO.) พบว่าในปี ค.ศ. 2030 จะมีผู้สูบบุหรี่ถึง 120 ล้านคน ( World
Health Organization, 2003) และพบว่าคนไทยมีการสูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านคน และมีอัตราเพิ่มสูง
ขึ้นในบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสตรี และวัยรุ่น เนื่องจากกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดถือว่า
กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ขยายธุรกิจให้กับผู้ค้าบุหรี่จึงมีการพัฒนารูปแบบการขายไม่หยุดยั้ง และเป็นปัญหาที่ต้อง
พึงระวังเป็นอย่างยิ่ง จากรายงานการวิจัยพบว่าวัยรุ่นไทยเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุเพียง 11 – 15 ปี กลุ่มเยาวชน
อายุ 11 – 14 ปีและ 19 – 24 ปีมีแนวโน้มการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 11 – 14 ปี ที่สูงขึ้นถึง
ร้อยละ 30 (Barnum, 1994) จากการเก็บข้อมูลคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลบางปะกงพบว่า กลุม่ ผูเ้ ริม่ สูบบุหรี่
เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี มีอายุอยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี ซึง่ การสูบบุหรีต่ ง้ั แต่อายุยงั น้อยเป็นโอกาสเสีย่ ง
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ในการนำาไปสู่สารเสพติดรูปแบบอื่นๆและการเจ็บป่วยที่เป็นอันตรายต่อชีวิตตามมา วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความ
เสี่ยงต่อยาเสพติดมากที่สุด เนื่องจากสมองอยู่ในระหว่างการพัฒนาความคิดเป็นเหตุผลพร้อมกับการที่วัยรุ่น
เป็นวัยที่กำาลังค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง อยากเท่ห์ ต้องการการยอมรับ และเข้ากับกลุ่มเพื่อนฝูงได้ ปัจจัย
เหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้วัยรุ่นเข้าหาสิ่งเสพติดได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะบุหรี่ซึ่งเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย
หาซื้อได้ง่ายจึงเป็นสิ่งเสพติดชนิดแรกที่นำาไปสารเสพติดประเภทอื่นตามมา จากรายงานการวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่
เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุที่น้อยกว่า 18 ปี จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะติดบุหรี่มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสเกิด
โรคต่าง ๆ ได้แก่มะเร็ง และภาวะภูมิคุ้มกันลดลงเกิดมะเร็งปากมดลูกในวัยรุ่นหญิงที่เริ่มสูบบุหรี่ภายใน 5 ปี
หลังจากเริ่มมีประจำาเดือนได้มากกว่าวัยรุ่นหญิงที่ไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (Ness, et. al., 1997)
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตอำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้
รับการส่งเข้าคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลบางปะกง พบว่าเด็กเหล่านี้เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
สูบบุหรีต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในการสูบบุหรี่ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของตัวเด็ก เช่นความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองต่ำา ขาดทักษะในการคบเพื่อนและการปฏิเสธ กลุ่มเพื่อนที่คบกันส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสูบ
บุหรี่และมีความคิดความเชื่อว่าการสูบบุหรี่มีบุคลิกที่ดี เท่ห์ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน และมีอิทธิพลต่อการ
โน้มน้าวผูอ้ น่ื เป็นต้น (โรงพยาบาลบางปะกง, 2552) ส่วนลักษณะในโรงเรียนหรือชุมชนมีส่วนสำาคัญเนื่องจากใน
โรงเรียนมีห้องน้ำาที่มีมุมอับ บางครั้งครูไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงและร้านค้าในชุมชนยังขายให้กับเยาวชน และที่
สำาคัญลักษณะของบิดามารดาที่ติดสารเสพติด ไม่มีเวลา หรือสูบบุหรี่จะนำาไปสู่การติดบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นเหล่านี้
จากปัจจัยดังกล่าวพบว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ซึ่งมีปัญหาในครอบครัวติดสารเสพติด สูบบุหรี่และขาดที่พึ่งพิงทำาให้รวม
กลุ่มกันกับเพื่อนเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนให้ได้ หรือในบางคนรู้สึกว่าการสูบบุหรี่ทำาให้มีคนสนใจตนเองเพิ่ม
มากขึ้น รู้สึกว่าตนเองเท่ห์ เด็กเหล่านี้จึงมีการทดลองสูบบุหรี่ (มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิชย์,
2548) จากสถิติผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตโรงพยาบาลบางปะกง ปีพ.ศ. 2548 พบว่ามีผู้เข้ารับบริการใน
คลินิกสุขภาพจิตด้วยปัญหาการติดบุหรี่และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่มารับบริการ
และปัญหาในลำาดับแรกที่นำาผู้ป่วยวัยรุ่นเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลคือปัญหาการใช้สารเสพติดอื่นร่วมกับการ
สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยต่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และพบว่า
ปัญหาผู้สูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่ให้การป้องกัน รักษาและดูแลได้ จากการศึกษาวิจัยหลายฉบับพบ
ว่าอัตราเสี่ยงการทดลองสูบบุหรี่หรือติดบุหรี่จะลดลงในผู้ที่อายุเกิน 21 ปี (มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์
สุคนิชย์, 2548) ดังนั้นการป้องกันการลดปัจจัยเสี่ยงหรือสร้างบรรยากาศเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นเป็น
สิ่งสำาคัญที่จะป้องกันการลดอัตราการติดบุหรี่ในวัยผู้ใหญ่ต่อไป เพราะวัยนี้เป็นโอกาสทองของความอยากรู้
อยากเห็นดังนั้นการสร้างทัศนคติ และป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยนี้ได้จะป้องกันการเพิ่มจำานวนผู้ไม่สูบบุหรี่
ในอนาคตได้อย่างมาก
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาผลการใช้กจิ กรรมการบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพือ่ หยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบางเกลือ
2. เพือ่ ประเมินผลในด้านพฤติกรรมการหยุดสูบบุหรี่ และระยะเวลาในการหยุดสูบบุหรี่
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi - Experimental Research) ในรูปแบบสองกลุม่ ทดสอบ
ก่อน – หลังการทดลอง (The Pretest – Posttest Control Group Design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนบางเกลือ ตำาบลบางเกลือ อำาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ทีม่ กี ารสูบบุหรีต่ อ่ เนือ่ งเป็นเวลา 1 ปี มีแรงจูงใจในการหยุด
สูบบุหรี่ (stage of change) ในระยะตัดสินใจหยุดสูบบุหรี่ (determination) และมีภาวะติดนิโคติน ได้จากแบบ
ประเมินการติดนิโคติน (Fagerstrom Test For Nicotine Dependence) ในระดับปานกลาง มีคา่ คะแนนตัง้ แต่
3 คะแนนขึน้ ไป จำานวน 30 คน เป็นผูท้ ไ่ี ม่มอี าการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ สามารถเขียนและอ่านหนังสือได้
สมัครใจเข้าร่วมทดลอง จำานวน 20 คน
กลุม่ ตัวอย่าง
คือ เด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนบางเกลือ ตำาบลบางเกลือ อำาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ทีม่ กี ารสูบบุหรีต่ อ่ เนือ่ งเป็นเวลา 1 ปี มีแรงจูงใจในการหยุดสูบ
บุหรี่ (stage of change) ในระยะตัดสินใจหยุดสูบบุหรี่ (determination) และมีภาวะติดนิโคติน ได้จากแบบ
ประเมินการติดนิโคติน (Fagerstrom Test For Nicotine Dependence) ในระดับปานกลาง มีคา่ คะแนนตัง้ แต่
3 คะแนนขึน้ ไป จำานวน 30 คน เป็นผูท้ ไ่ี ม่มอี าการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ สามารถเขียนและอ่านหนังสือ
ได้ สมัครใจเข้าร่วมทดลอง จำานวน 20 คน จากนัน้ ทำาการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลาก เพือ่ แบ่งเข้ากลุม่ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การบำาบัดตามแนวคิดของการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหากับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ ทีเ่ ป็นงานประจำา กลุม่ ๆ ละ
10 คน และสัมภาษณ์กอ่ นเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพือ่ หยุดพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น และ การให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ ทีเ่ ป็นงานประจำา
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการหยุดสูบบุหรี่ และระยะเวลาในการหยุดสูบบุหรี่
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ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาดำาเนินการ ทุกวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลา 14.30 – 15.45 น. ตั้งแต่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2552 – 22 เมษายน 2552 จำานวน 10 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบประเมินการติดนิโคติน (Fagerstrom Test For Nicotine Dependence) ดัดแปลงจาก
The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence เป็นแบบประเมินมาตรฐานที่มีข้อคำาถามเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ ทั้งหมด 6 ข้อ แต่ละข้อคำาถามใช้ตัวเลือกแบบมาตรวัดประมาณค่าแบบ Likert scale ตัวเลือกที่ใช้มี
4 ระดับคือ 0, 1, 2, 3 คะแนน โดยเกณฑ์การวัดและแปลผลคะแนน ดังนี้คือ
คะแนน 0 - 2 คือ ติดนิโคตินระดับต่ำา
คะแนน 3 - 4 คือ ติดนิโคตินระดับปานกลาง
คะแนน 5 - 6 คือ ติดนิโคตินระดับสูง
2. แบบประเมินแรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่ (stage of change) ตามแนวคิดของการสร้างแรงจูงใจ
สำาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (The Transtheoretical Model) พัฒนาจากทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของ Prochaska and Diclemente (สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, 2550)
3. โปรแกรมจิตบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
จำานวน 10 ครัง้ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (The Transtheoretical Model,
stage of change) ของ Prochaska and Diclemente ร่วมกับการใช้แนวคิดทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มของยาลอม (Yalom) และแนวคิดการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Motivational
Interviewing)และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ 5A., 5R. (ผ่องศรี ศรีมรกต, 2552) ตรวจสอบความตรง
ด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ จิตแพทย์ จำานวน 2 ท่าน และอาจารย์พยาบาล จำานวน 1
ท่าน จนกระทั่งได้ค่า CVI (content validity index) เท่ากับ 1.00
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง
1. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อทำาความเข้าใจกับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติในการนำาโปรแกรมจิตบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
จิตแพทย์ จำานวน 2 ท่าน และอาจารย์พยาบาล จำานวน 1 ท่าน จนกระทั่งได้ค่า CVI (content validity index)
เท่ากับ 1.00
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2. ผูว้ จิ ยั สำารวจและประเมินภาวะการติดนิโคตินโดยใช้แบบประเมินการติดนิโคติน (Fagerstrom Test
For Nicotine Dependence) ในเด็กนักเรียนกลุ่มประชากรประเมินแรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่ โดยใช้ แบบ
ประเมินแรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่ (stage of change) ตามแนวคิดของ การสร้างแรงจูงใจ สำาหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (The Transtheoretical Model) และสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลา
จำานวนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ก่อนเข้ากิจกรรมและเก็บเป็นข้อมูลก่อนการทดลอง
ระยะที่ 2 ระยะทดลอง ผู้วิจัยทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำาหนดเข้าเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุม่ ทดลองได้รบั การบำาบัดรูปแบบการบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มแบบงานประจำา กลุ่มละ 10 คน
และดำาเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลา 14.30 – 15.45 น. ตั้งแต่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2552 – 22 เมษายน 2552 จำานวน 10 ครั้ง
2. เก็บข้อมูลหลังการบำาบัดโดยใช้แบบประเมินการติดนิโคติน และประเมินแรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่
โดยใช้แบบประเมินแรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่ (stage of change) ตามแนวคิดของการสร้างแรงจูงใจสำาหรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (The Transtheoretical Model ) และสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับระยะ
เวลา จำานวนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลอง เก็บข้อมูลระยะหลังการทดลอง (Posttest) และติดตามผล อีก 1
เดือนต่อมา โดยใช้แบบประเมินการติดนิโคติน และประเมินแรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่ โดยใช้แบบประเมิน
แรงจูงใจในการหยุดสูบบุหรี่ (stage of change) ตามแนวคิดของการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา(The Transtheoretical Model ) และสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลา จำานวนและ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และระยะเวลาในการหยุดสูบบุหรี่หลังจากนั้นจึงนำาข้อมูลไปประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติสำาหรับวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง
โดยหาค่า CVI (content validity index)
2. สถิตสิ าำ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และ Mann – Whitney U Test
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำานวนการสูบบุหรี่ของนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการบำาบัดรูปแบบ
การบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา กับกลุ่มทดลอง
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ทีไ่ ด้รบั การให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ แบบงานประจำา
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของจำานวนการสูบบุหรี่ของนักเรียนในกลุ่มทดลองลดลงตั้งแต่วันที่ 6 ของ
การเข้ารับกิจกรรมบำาบัด ( = 0.00, SD.= 0.00) และยังคงหยุดสูบบุหรี่ได้หลังระยะเวลา 30 วันหลังการ
บำาบัด ( = 0.00, SD.= 0.00) ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่า ค่าเฉลี่ยของจำานวนการสูบบุหรี่ยังคงมีการสูบบุหรี่
อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 6 ( =2.00, SD.= 0.00) และ 30 ( =3.30, SD.= 0.48) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำานวนการสูบบุหรี่ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระยะเวลาการบำาบัด
วันที่ 1 ของการบำาบัด
วันที่ 2 ของการบำาบัด
วันที่ 3 ของการบำาบัด
วันที่ 4 ของการบำาบัด
วันที่ 5 ของการบำาบัด
วันที่ 6 ของการบำาบัด
วันที่ 7 ของการบำาบัด
วันที่ 8 ของการบำาบัด
วันที่ 9 ของการบำาบัด
วันที่ 10 ของการบำาบัด
วันที่ 30 ของการบำาบัด

กลุ่มทดลอง (n = 10)
SD.
0.63
4.80
0.96
2.40
0.96
2.60
0.85
1.50
0.02
0.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กลุ่มควบคุม (n = 10)
SD.
2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
5.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
2.00
0.00
3.00
2.00
0.00
0.00
3.00
3.30
0.48

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระหว่างนักเรียนกลุ่มกลุ่มทดลองได้รับการบำาบัดรูปแบบ
การบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา กับกลุ่มควบคุมที่ได้
รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มแบบงานประจำา
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองและระยะติดตามผล 30 วัน คะแนนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
กลุ่มทดลองลดต่ำาลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ตั้งแต่วันที่ 5 ของการบำาบัดและ
สามารถคงพฤติกรรมการหยุดสูบบุหรี่ได้จนกระทั่งเข้าสู่ระยะติดตามผล 30 วันหลังสิ้นสุดโปรแกรม ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรีร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (กล่มุ ตัวอย่าง กลุม่ ละ 10 คน)
ระยะเวลาการบำาบัด

กลุ่มตัวอย่าง

วันที่ 1 ของการบำาบัด

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

วันที่ 2 ของการบำาบัด
วันที่ 3 ของการบำาบัด
วันที่ 4 ของการบำาบัด
วันที่ 5 ของการบำาบัด
วันที่ 6 ของการบำาบัด
วันที่ 7 ของการบำาบัด
วันที่ 8 ของการบำาบัด
วันที่ 9 ของการบำาบัด
วันที่ 10 ของการบำาบัด
วันที่ 30 ของการบำาบัด

Mean
Rank
10.00
11.00
11.50
9.50
12.50
8.50
9.00
12.00
6.00
15.00
5.50
15.50
5.50
15.50
5.50
15.50
5.50
15.50
5.50
15.50
5.50
15.50

Sum of
Ranks
100.00
110.00
115.00
95.00
125.00
85.00
90.00
120.00
60.00
150.00
55.00
155.00
55.00
155.00
55.00
155.00
55.00
155.00
55.00
155.00
55.00
155.00

Z

p-value

-1.00

0.317

-1.45

0.147

-2.16

0.030

-1.86

0.068

-3.94

0.00

-4.35

0.00

-4.35

0.00

-4.35

0.00

-4.14

0.00

-4.26

0.00

-4.11

0.00
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการบำ าบัดตามแนวคิดการสร้างแรง
จูงใจเพื่อหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นและประเมินผลในด้านพฤติกรรมการหยุด
สูบบุหรี่ และระยะเวลาในการหยุดสูบบุหรี่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบำาบัดที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ สร้างความเข้มแข็งในผู้ป่วยเพื่อลดการกลับไปสูบบุหรี่
ซ้ำา นำาไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นของบุคคลและสังคม โดยการทำากิจกรรมตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำาหรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา โดยประยุกต์รูปแบบการบำาบัดกลุ่มและกระบวนการกลุ่มช่วยให้วัยรุ่น
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของวัยรุ่นเองความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป็นสิ่งสำาคัญ ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย คงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ยาวนาน
สอดคล้องกับการศึกษาของผ่องศรี ศรีมรกต (2552) ที่ทำากลุ่มพฤติกรรมบำาบัดในผู้สูบบุหรี่จำานวน 311 คน
พบว่าในระยะติดตามผล 6 เดือนและ 1 ปี กลุ่มที่ได้รับการทำาพฤติกรรมบำาบัดมีร้อยละของผลสำาเร็จในการ
เลิกสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 18 และ 17 ตามลำาดับ ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการบำาบัดด้วยการให้ข้อมูลและแจก
แผ่นพับ คิดเป็นร้อยละ 14 และ 10 ตามลำาดับ ส่วนการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นก
ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน เข้ารับการบำาบัดตามโปรแกรมโดยใช้กิจกรรมกระบวนการบำาบัด
ตามแนวคิดของ The Transtheoretical Model ในกลุ่มทดลองและรูปแบบการให้การปรึกษาในรูปแบบงาน
ประจำาในกลุ่มควบคุม จำานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมงและติดตามผลอีก 1 เดือนต่อมา พบว่า กลุ่มทดลอง
สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ตั้งแต่ครั้งที่ 6 และคงหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มี
ภาวะเสพติดทางจิตใจและสังคม คือเป็นวัยรุ่นที่สมองอยู่ระหว่างการพัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกับ
การค้นหา อัตลักษณ์ของตนเอง อยากเท่ห์ ต้องการการยอมรับของกลุ่ม (เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่, 2551) ซึ่งตรงผลกับการสัมภาษณ์ที่พบว่าเด็กเหล่านี้มักมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามเพื่อน อยากลองสูบ
บุหรี่เมื่อเห็นเพื่อนสูบและเมื่อเข้ากลุ่ม จะมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ตามกันเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของการเข้ากลุ่ม จะ
พบว่าเด็กเหล่านี้เคยทดลองเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองหลายครั้งแต่ไม่สำาเร็จ เนื่องจากไม่กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชวน
กลัวเข้ากลุ่มไม่ได้ (โรงพยาบาลบางปะกง, 2552) ดังนั้นการใช้กิจกรรมการบำาบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ
สำาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรูปแบบกลุ่มสามารถช่วยให้เด็กในกลุ่มทดลองหยุดสูบบุหรี่มาใช้ จะช่วย
ให้เด็กซึ่งมีแรงจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่อยู่แล้ว สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการเรียนรู้วิธีการต่อสู้ การปฏิเสธ เพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหากับ
การติดบุหรี่ทางจิตใจหรือทางสังคมได้ สามารถเสริมสร้างกำาลังใจและป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำาได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งตรงกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าเด็กกลุ่มทดลองสามารถหยุดสูบบุหรี่ในระยะติดตามผลนานถึง 1
เดือน แต่มีข้อควรระวังคือการคงพฤติกรรมให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องและคงอยู่ต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อน ธรรมชาติของการสูบบุหรี่
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มีลกั ษณะเรือ้ รังและกลับไปสูบบุหรีซ่ าำ้ ได้ตลอดเวลา เนือ่ งจาก แรงจูงใจอาจลดลงได้ในบางช่วง ซึง่ มีหลายสาเหตุ
เช่น ความเคยชิน ความต้องการพึง่ พิงทางจิตใจ ตัวกระตุน้ ทัง้ ภายในและภายนอกและการติดสารนิโคตินของสมอง
เอง ซึง่ เด็กเหล่านีอ้ าจมาจากครอบครัวทีม่ ปี ญ
ั หาทางเศรษฐกิจ การหย่าร้าง การใช้สารเสพติด และการสูบบุหรีข่ อง
คนในครอบครัว ซึง่ ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นตัวกระตุน้ ให้เด็กมีระดับแรงจูงใจลดลง และกลับสูร่ ะยะกลับไปสูบบุหรีซ่ าำ้ (relapse) ได้สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ า่ การเสพติดบุหรีเ่ ป็นสภาวะเรือ้ รังเช่นเดียวกับโรคเรือ้ รังแม้วา่ ผูส้ บู ส่วนใหญ่จะ
เลิกบุหรีไ่ ด้สาำ เร็จในการอดครัง้ แรกและจะพบว่าร้อยละ 46 ของผูส้ บู บุหรีจ่ ะพยายามเลิกทุก ๆ ปี แต่กไ็ ม่ประสบ
ความสำาเร็จ มักกลับไปสูบซ้าำ แล้วซ้าำ ใหม่ มีเพียงร้อยละ 7 เท่านัน้ ทีส่ ามารถเลิกได้ถงึ 1 ปี และวิธกี ารบำาบัดทีจ่ ะ
ช่วยคงสภาวะดังกล่าวคือ การปรับวิธคี ดิ และความเข้าใจเกีย่ วกับสภาพการในการสูบบุหรีว่ า่ เป็นภาวะเรือ้ รัง จำาเป็น
ต้องได้รบั การบำาบัด การติดตาม ให้กาำ ลังใจอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าเลิกบุหรีไ่ ด้สาำ เร็จ เพราะการเลิกบุหรีไ่ ด้ตอ่
เนือ่ งเป็นเวลา 1 ปีขน้ึ ไป จึงถือว่าจะมีโอกาสกลับไปสูบบุหรีน่ อ้ ยทีส่ ดุ (ผ่องศรี ศรีมรกต, 2552) ดังนัน้ การให้แรง
เสริม การฝึกวิเคราะห์ความคิด อารมณ์ พฤติกรรมและการฝึกผ่อนคลายความเครียดทีเ่ หมาะสมเป็นสิง่ สำาคัญ แต่
ทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ คือแรงสนับสนุนทัง้ จากในครอบครัวและชุมชน ที่จะส่งผลให้เด็กเลิกสูบบุหรี่และมีแรงจูงใจที่มั่นคง
หลุดออกจากวงจรของการกลับไปสูบซ้ำาจนกระทั่งเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรมีการจัดกิจกรรมการประเมินการสูบบุหรีใ่ นเด็กวัยรุน่ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีค้ วรทำากิจกรรมร่วมกัน
โดยตนเอง เพื่อน ผู้ปกครองและครู
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาต่อเนือ่ งในการหารูปแบบการคงไว้ซง่ึ พฤติกรรมการหยุดสูบบุหรีจ่ าก ระยะเวลา
1 เดือน ถึง 1 ปี
2.2 ควรศึกษารูปแบบการบำาบัดที่เน้นให้ครอบครับครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ให้เด็กวัยรุ่นไม่สูบบุหรี่
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