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This research aimed to provide a body of knowledge to synthesize the factors related
to smoking prevention behavior among youths, to compare the causal model on smoking
prevention behavior among students with different levels of susceptibility to smoke, and to
examine the multilevel causal model on smoking prevention behavior among students.
In phase one, the research synthesis was performed by a systematic review. A
systematic search from 2007 to 2016 identified sixteen studies that also met the inclusion criteria
and quality appraisal. A statistical meta-analysis and a thematic analysis were used for data
analysis. The findings found that the factors related to smoking prevention behavior among
youths; were life skills, self-efficacy, positive role modeling on smoking prevention, social support,
family functioning, non-smoking as the norm, smoking prevention policy operations in school, the
role of teachers in smoking prevention, and attitudes toward smoking prevention behavior.
Phase two consisted of quantitative research. The sample consisted of five hundred and
sixteen high school students and fifty eight teachers. The instrument was twelve questionnaires,
with a reliability of .812 to .959. The invariance analysis and multilevel analysis were applied for data
analysis. The results were as follows; 1) the causal model showed equivalence between non-smoking
susceptibility students and smoking susceptibility students. However, also showed the differences
between two groups; and non-smoking susceptibility students had higher latent means of positive
role modeling on smoking prevention, social support, family functioning, psychosocial maturity, and
smoking prevention behavior than smoking susceptibility students; and 2) the multilevel causal
model on smoking prevention behavior showed a good fit; and found that social support and family
functioning had an effect on self-efficacy and reasoning; non-smoking as a norm had an effect on
psychosocial maturity and reasoning; positive role modeling on smoking prevention had an effect
on life skills, psychosocial maturity and attitudes toward smoking prevention behavior; reasoning,
psychosocial maturity and attitudes toward smoking prevention behavior had an effect on smoking
prevention behaviors; smoking prevention policy operations in school had an effect on the role of
teachers in smoking prevention; and the role of teachers in smoking prevention had a cross-level
effect on self-efficacy, reasoning and smoking prevention behavior.
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การวิจ ยั ครัง> นี>มวี ตั ถุประสงค์เพื*อ รวบรวมองค์ความรู แ้ ละสังเคราะห์ปจั จัยที*เกี*ยวข้อ งกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี*ในกลุ่มเยาวชน เพื*อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุท*มี ตี ่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที*มแี นวโน้มที*จะสูบบุหรี*ต่างกัน และเพื*อ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที*มตี ่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การวิจยั ระยะที* 1 เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยสืบค้น
งานวิจยั ที*เกี*ยวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี* ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 อย่างเป็ นระบบ พบงานวิจยั ที*
ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าและการประเมินคุณภาพงานวิจยั จํานวน 16 เรื*อง วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยการวิเคราะห์เมต้า
และการสังเคราะห์แก่นเรื*อง พบว่า ปัจจัยที*เกี*ยวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*ในกลุม่ เยาวชน ได้แก่ ทักษะ
ชีวติ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การเห็นแบบอย่างที*ดีในการป้ องกันการสูบบุหรี* การสนับสนุ นทางสังคม
การทําหน้าที*ของครอบครัว บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี* การดําเนินนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี*ในโรงเรียน บทบาท
ในการป้ องกันการสูบบุหรี*ของครู และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*
การวิจยั ระยะที* 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน> มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
516 คน และครู จํานวน 58 คน เครื*องมือที*ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบวัด จํานวน 12 แบบวัด มีค่าความเชื*อมัน* ตัง> แต่
.812-.959 วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย* นของแบบจําลอง และการวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า
1) แบบจําลองปัจจัยเชิงเหตุท*มี ตี ่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*ระหว่างกลุ่มนักเรียนที*ไม่มแี นวโน้มที*จะสู บบุหรี*
และกลุ่มนักเรียนที*มแี นวโน้มที*จะสู บบุหรี*มีความเท่าเทียมกัน แต่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยเชิงเหตุใน
แบบจําลองมีความแตกต่างกัน และนักเรียนที*ไม่มแี นวโน้มที*จะสูบบุหรี* มีค่าเฉลีย* ตัวแปรแฝงการเห็นแบบอย่างที*ดี
ในการป้ องกันการสูบบุหรี* การสนับสนุ นทางสังคม การทํา หน้า ที*ของครอบครัว วุฒิภาวะทางจิตสังคม และ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี* สูงกว่านักเรียนที*มแี นวโน้มที*จะสูบบุหรี* และ 2) แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พหุระดับที*มตี ่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการสนับสนุ นทางสังคมและการทําหน้าที*ของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองและการคิดอย่างมีเหตุผล บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี*มอี ิทธิพลต่อวุฒิภาวะทางจิตสังคมและการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล การเห็นแบบอย่างที*ดใี นการป้ องกันการสูบบุหรี*มอี ิทธิพลต่อทักษะชีวติ วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติ
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี* การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒิภาวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี*มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี* การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี*ในโรงเรียน
มีอิทธิพลต่อบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรี*ของครู และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรี*ของครู มีอิทธิพลข้าม
ระดับต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี*

