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การวิจ ยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือรวบรวมองค์ความรู แ้ ละสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้อ งกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีต่างกัน และเพือ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การวิจยั ระยะที 1 เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยสืบค้น
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 อย่างเป็ นระบบ พบงานวิจยั ที
ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าและการประเมินคุณภาพงานวิจยั จํานวน 16 เรือง วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยการวิเคราะห์เมต้า
และการสังเคราะห์แก่นเรือง พบว่า ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน ได้แก่ ทักษะ
ชีวติ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การสนับสนุ นทางสังคม
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การวิจยั ระยะที 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
516 คน และครู จํานวน 58 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบวัด จํานวน 12 แบบวัด มีค่าความเชือมันตังแต่
.812-.959 วิเคราะห์ข ้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลียนของแบบจําลอง และการวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า
1) แบบจําลองปัจจัยเชิงเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสู บบุหรี
และกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสู บบุหรีมีความเท่าเทียมกัน แต่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยเชิงเหตุใน
แบบจําลองมีความแตกต่างกัน และนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงการเห็นแบบอย่างทีดี
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พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี สูงกว่านักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี และ 2) แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการสนับสนุ นทางสังคมและการทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองและการคิดอย่างมีเหตุผล บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลต่อวุฒิภาวะทางจิตสังคมและการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลต่อทักษะชีวติ วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติ
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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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มองเห็นข้อดีและข้อบกพร่องในด้านต่างๆ ของตนเอง รวมทังการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนตลอดกระบวนการทํา
วิจยั สิงเหล่านีจึงนับว่าเป็ นสิงทีมีคุณค่ายิงทีผูว้ ิจยั จะได้นาํ มาพัฒนาตนเองสืบไป ซึงปริญญานิพ นธ์ฉบับนีจะไม่
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บทที 1
บทนํ า
ทีมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั บุหรีถือเป็ นสารเสพติดประเภทหนึง ซึงไม่ได้จดั เป็ นสารเสพติดทีร้ายแรงและผิดกฎหมาย แต่
เป็ นสารเสพติดทีมีการเสพติดง่ายและเลิกได้ยาก เนืองจากนิโคตินในบุหรีมีอาํ นาจการเสพติดสูงโดยผ่านปอดเข้าสู่
กระแสเลือด และถูกส่งไปถึงสมองภายในระยะเวลาเพียง 6 วินาทีเท่านัน ผลจากการทีร่างกายได้รบั นิโคตินอย่าง
ง่ายดายและรวดเร็วทําให้ผูท้ ติี ดบุหรีเกิดความพึงพอใจทุกครังทีสูดควันเข้าสู่ปอด เมือใดทีระดับนิโคตินในเลือด
ตําลง ผูส้ ูบบุหรีจะเกิดอาการอยากสูบบุหรี และจําเป็ นต้องสูบเพือเพิมระดับนิโคตินในเลือดให้สูงพอทีจะกระตุน้
สมองและประสาทต่อไป (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. 2545) โดยการสูบบุหรียังเป็ นอันตรายต่อทังตัวผูส้ ูบ
เองและคนรอบข้าง ซึงสารเคมีทีอยู่ในบุหรีทําให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งปอด ถุงลมโป่ งพอง หลอดลมอักเสบ
เรือรัง ความดันโลหิตสูง มะเร็งไต มะเร็งริมฝี ปาก และมะเร็งหลอดลม (บุปผา ศิริร ศั มี; และคณะ. 2557)
นอกจากนียังทําให้เกิดวัณโรค โรคติดเชือทางตา ภูมคิ มุ ้ กันบกพร่อง และโรคไขข้ออักเสบด้วย (U.S. Department
of Health and Human Services. 2014) นอกจากผลกระทบทางสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจในแง่ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทีเกิดขึน (ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู เ้ พือการควบคุมยาสูบ. 2555)
และผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นมลพิษทางอากาศอันเนืองมาจากควันบุหรี ปัญหาอัคคีภยั ทีเกิดจาก
การทิงก้นบุหรี รวมทังปัญหาทีเกิดจากการทําลายป่ าเพือทําไร่ยาสูบ เป็ นต้น (ชูชยั ศุภวงศ์; และคณะ. 2542)
จากผลกระทบของการสูบบุหรีในด้านต่างๆ ข้างต้น การสูบบุหรียังส่งผลให้เกิดการเสียชีวติ มากขึน โดย
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ระบุว่าการสูบบุหรีมีความเสียงทีจะเสียชีวติ จากโรคมะเร็งถึง
ร้อยละ 22 และมีโอกาสทีจะเสียชีวติ จากโรคทีเกียวกับระบบทางเดินหายใจถึงร้อยละ 36 ซึงปัจจุบนั มีผูเ้ สียชีวิต
จากการสูบบุหรีประมาณปี ละ 6 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี จะมีผูเ้ สียชีวิตด้วยสาเหตุจากบุหรีอาจจะ
เพิมขึนมากกว่า 8 ล้านคนต่อปี ในจํานวนนีมีจาํ นวนประมาณ 80% ของการเสียชีวติ เกิดขึนในประเทศทีประชากรมี
รายได้ตาและปานกลาง
ํ
หากยังไม่มมี าตรการทีมีประสิทธิภาพเพียงพอ คาดว่าการเสียชีวติ จากการสูบบุหรีจะพุ่งขึน
มากกว่า 1 พันล้านคนในศตวรรษที 21 (WHO. 2012) สําหรับในประเทศไทย การสูบบุหรีถือเป็ นสาเหตุอนั ดับ 3
ทีทําให้ประชากรไทยเกิดอาการเจ็บป่ วยและเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร รองจากการมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ปลอดภัยและ
การดืมสุรา โดยในแต่ละปี ประชากรไทยเสียชีวติ จากโรคทีเกิดจากการสูบบุหรีปี ละ 42,000-52,000 คน หรือโดย
เฉลียวันละ 115 คน หรือโดยเฉลียชัวโมงละ 5 คน (มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี. 2551)
ด้วยอัตราการเสียชีวติ ทีเพิมมากขึน รัฐบาลจึงเกิดการตืนตัวและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้กาํ หนด
มาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ได้แก่ 1) การขึนภาษี 2) การออกกฎหมาย เช่น กฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง และ
3) ให้มโี ครงการรณรงค์ดา้ นตลาดเพือสังคม สนับสนุ นทุนแก่การรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี และการให้ความรู ้

2
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง นอกจากนียังมีองค์การเอกชนทีเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบในประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี ศูนย์วิจยั และจัดการความรู เ้ พือการควบคุม
ยาสูบ เป็ นต้น แต่จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีและการดืมสุราของประชากร พ.ศ. 2557 พบว่าประชากร
ไทยอายุตงแต่
ั 15 ปี ขนไปมี
ึ แนวโน้มอัตราการสูบบุหรีเพิมขึนในทุกๆ ปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558) นันคือ
ถึงแม ้จะมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและมีการรณรงค์การไม่สูบบุหรีจากทังภาครัฐและเอกชน
แต่กลับไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร
จากความสํา คัญดังกล่า วข้า งต้น เราจึงควรตระหนัก และทํา ความเข้า ใจถึงพฤติก รรมการสู บบุห รี
โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุ่น เนืองจากการติดนิโคตินในบุหรีของเยาวชนมักนําไปสู่การทดลองเสพสารเสพติดชนิดอืนๆ
ทีรุนแรงกว่า โดยพบว่าวัยรุ่นทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีจะมีความเสียงทีจะเกิดการเสพติดนิโคติน (Kendler; et
al. 2013) เป็ นเส้นทาง (Gateway) ทีจะนําไปสู่การเสพติดสุรา กัญชา โคเคน และเฮโรอีนด้วย (Wagner; &
Anthony. 2002; Badiani; et al. 2015; มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี. 2545) นอกจากนีอาจนําไปสู่ปญั หา
อืนๆ ได้ในอนาคต ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง ทังการทะเลาะวิวาทและการใช้อาวุธ (U.S. Department of Health
and Human Services. 1994; Dearden; et al. 2007) ปัญหาการฆ่าตัวตาย (Kim; & Kim. 2010;
Hooman; et al. 2013; Peltzer; & Pengpid. 2015) หรือการเสียงต่อปัญหาทางเพศ (Busen; Modeland; &
Kouzekanani. 2001; Mandara; Murray; & Bangi. 2003; Chiao; Yi; & Ksobiech. 2012; Yu; et al.
2013) โดยจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีและดืมสุราล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 รายงานอัตราการบริโภคยาสูบ
ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขนไป
ึ เป็ นผูท้ ีสูบบุหรี ร้อยละ 20.7 คิดเป็ นผูบ้ ริโภคยาสูบจํานวน 11.3 ล้านคน
เพิมขึนจากปี พ.ศ. 2556 ทีมีอตั ราการสูบบุหรีเพียงร้อยละ 19.9 โดยเป็ นผูท้ สูี บบุหรีเป็ นประจํา ร้อยละ 18.2 และ
เป็ นผูท้ สูี บบุหรีนานๆ ครัง ร้อยละ 2.5 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558) ทังนี ยังพบแนวโน้มการบริโภคยาสูบมาก
ขึนในกลุม่ เด็กและวัยรุ่นชาย อายุ 11-20 ปี ในการสํารวจปี พ.ศ. 2550 และเพศหญิง อายุ 15-24 ปี ตังแต่การ
สํารวจปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบนั (Benjakul; et al. 2013) เมือจําแนกตามภูมภิ าคพบว่า ภาคใต้มอี ตั ราการ
บริโภคยาสูบสูงทีสุดในประเทศอย่างต่อเนือง และการสํารวจครังล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 พบอัตราการบริโภคยาสูบ
ในภาคใต้รอ้ ยละ 25.6 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศคือ ร้อยละ 21.4 จากรายงานการสํารวจดังกล่าว 10 จังหวัด
แรกทีมีอตั ราการบริโภคยาสูบสูงสุดในประเทศปี พ.ศ. 2554 เรียงตามลําดับ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ปัตตานี
ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ตรัง และหนองบัวลําภู ดังจะเห็นว่า มีถึง 6 ใน 10
จังหวัดทีอยู่ในภาคใต้ โดยภาคใต้เป็ นภูมภิ าคทีสําคัญทีมีแนวโน้มการแพร่กระจายของการสูบบุหรีมากทีสุด เมือ
พิจารณาในภาคใต้จากรายงานการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขนไปใน
ึ
14 จังหวัดภาคใต้ ปี พ.ศ.
2554 พบว่า มี 13 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ทีมีอตั ราการบริโภคยาสูบสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศ จากการ
สํารวจดังกล่าว พบว่า จังหวัดปัตตานีครองอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุดในปี พ.ศ. 2550 และจังหวัดสตูลครอง
อัตราการบริโภคยาสูบสูงสุดในปี พ.ศ. 2554 (รัศมี สังข์ทอง; และนิรนั ดร์ อินทรัตน์. 2556) ซึงบริเวณพืนที
ชายแดนภาคใต้ดงั กล่าว รายงานว่ามีการลักลอบนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายเข้าประเทศเป็ นจํานวนมาก
โดยในปี 2551 มีปริมาณบุหรีผิดกฎหมายทีจับได้ถึง 100,000 ห่อ และในช่วงปี 2553 มีปริมาณพุ่งสูงขึนเกิน
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600,000 ห่อ และมีแนวโน้มเพิมสูงขึนเรือยๆ (วีระศักดิ จงสู่วิวฒั น์วงศ์; รัศมี สังข์ทอง; และจิตตเวช เกตุชู.
2552) ซึงบุหรีผิดกฎหมายมีราคาถูกกว่าในร้านสะดวกซือ และสามารถหาซือบุหรีได้งา่ ย ดังนัน การศึกษาในครังนี
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทําการศึกษาการบริโภคยาสูบในจังหวัดสตูล เพราะเป็ นพืนทีทีวัยรุ่นมีอตั ราการบริโภคยาสูบสูงสุดใน
ภาคใต้ ทังยังเป็ นพืนทีทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และความเชือ และมีผลิตภัณฑ์ยาสูบผิด
กฎหมายทีมีการแพร่ระบาด อันเนืองมาจากการลักลอบนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย ทําให้สถานการณ์การ
บริโภคยาสูบในพืนทีนีมีความซับซ้อนและมีความเฉพาะตัว การป้ องกันปัญหาการสูบบุหรีของวัยรุ่นจึงต้องปรับให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทในพืนทีด้วย
วัยรุ่นถือเป็ นช่วงวัยทีมีการเริมต้นของพฤติกรรมการสูบบุหรี ประมาณร้อยละ 80 มักเริมต้นในช่วงนี
(Centers for Disease Control and Prevention. 2007) โดยผูท้ ีสูบบุหรีจนติดเป็ นนิสยั ส่วนใหญ่จะเริมต้น
พฤติกรรมการสูบบุหรีในช่วงวัยรุ่น (Patton; et al. 1998; Fidler; et al. 2006) สอดคล้องกับการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า วัยรุ่นเริมสูบบุหรีครังแรกเมืออายุเฉลียได้ 15.6 ปี ดังนัน การเฝ้ าระวังและ
ป้ องกันไม่ให้วยั รุ่นสูบบุหรีจึงเป็ นสิงสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงวัยทีมักเริมต้นสูบบุหรีของเยาวชน นันคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสกัดกันและป้ องกันนักสูบหน้าใหม่นีจึงมีความจําเป็ นในการทําความ
เข้าใจพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัยรุ่น แต่จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสูบบุหรีของเยาวชนในประเทศ
ไทยทีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาทีมุง่ เน้นพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัยรุ่นว่าเป็ นอย่างไร ในแง่ของแบบ
แผนพฤติ ก รรมในการสู บบุ หรี ความชุก ในการสู บบุห รี และสาเหตุข องการสู บบุห รี ดังรายงานการสํา รวจ
ระดับประเทศ เรืองผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที 5 (พ.ศ.
2554) พบว่า อัตราความชุกของการสูบบุหรีของวัยรุ่นเท่ากับ 22.4 อัตราการสูบบุหรีของวัยรุ่นชายเท่ากับ 39.5
ส่วนวัยรุ่นหญิงเท่ากับร้อยละ 2.3 โดยอายุนอ้ ยทีสุดทีเริมสูบบุหรี คือ 11 ปี ในกลุม่ วัยรุ่นทีสูบบุหรี เกือบครึงหนึง
สูบบุหรีทุกวันหรือเกือบทุกวันและเกือบ 3 ใน 4 มีอาการติดบุหรี ในเรืองของความรูต้ ่อการสูบบุหรี วัยรุ่นทีไม่สูบ
บุหรีมีความรูเ้ รืองผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรีดีกว่าวัยรุ่นทีสู บบุหรี นอกจากนีบุคคลในครอบครัวและ
เพือนสนิทต่ างมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัย รุ่น (อารี จําปากลาย; และคณะ. 2556) ซึง
พฤติกรรมการสูบบุหรีส่วนใหญ่เป็ นการวัดพฤติกรรมทีมีการจําแนกเป็ นการสูบบุหรีและการไม่สูบบุหรี ในปัจจุบนั
มีการศึกษาเน้นการไม่สูบบุหรี ในแง่ของการป้ องกันพฤติกรรมการสูบบุหรีเพิมมากขึนเรือยๆ แต่ยงั ไม่พบการ
สังเคราะห์งานวิจยั ในกลุม่ ทียังไม่เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรีหรือพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของวัยรุ่น ซึงการ
ทําความเข้า ใจพฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรีของวัย รุ่นจําเป็ นต้องศึกษาให้เ ข้าใจถึงสาเหตุทีมาของพฤติก รรม
เนืองจากการค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุทสํี าคัญทีทําให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีนัน จะช่วยให้เกิดประโยชน์ใน
การวางแผนป้ อ งกันวัย รุ่ นไม่ให้ขอ้ งเกียวกับ พฤติกรรมการสูบบุหรี และในปัจจุบนั มีงานวิจ ยั ทีศึก ษาปัจจัย ที
เกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเพิมขืนเป็ นจํานวนมากในช่วง 10 ปี ทผ่ี านมา (พ.ศ. 2550-2559) แต่ยงั ขาด
การรวบรวมองค์ความรู ด้ งั กล่าวให้มคี วามเป็ นระบบ มีคุณภาพและมีความทันสมัย ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการ
สังเคราะห์งานวิจยั ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic reviews) มีความสําคัญเป็ นอย่าง
ยิง จะให้ข ้อสรุปผลการวิจยั ทีมีความกว้างมากกว่าผลงานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์แต่ละเรือง ประกอบกับมีงานวิจยั
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เพิมมากขึนในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา การนําวิธีการสังเคราะห์งานวิจยั ใหม่ๆ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการศึกษา
เอกสารทีเกียวข้องกับการวิจยั และจะทําให้ได้ประโยชน์ในการทบทวนสาระสําคัญและข้อค้นพบทีได้จากการวิจ ยั
เป็ นจํานวนมาก น่าจะทําให้ได้องค์ความรูข้ องวัยรุ่นว่าทําไมถึงป้ องกันตนเองไม่ให้สูบบุหรีได้ และมีปจั จัยเชิงสาเหตุ
ทีสําคัญใดบ้างทีเกียวข้องในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของวัยรุ่น
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง และพิจารณาใช้กรอบแนวคิดรู ปแบบบูร ณาการของ
พฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่นของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser. 2010) เนืองจากเป็ นกรอบ
แนวคิดทีมีลกั ษณะความเป็ นพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) เป็ นศาสตร์หนึงทีมีการบูรณาการความรู ้
จากศาสตร์ต่างๆ หลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน โดยมีการทําความเข้าใจ อธิบายและทํานายพฤติกรรมหนึงๆ โดยใน
การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ม่งุ ทําความเข้าใจปัจจัยเชิงสาเหตุทีเชือมโยงไปถึงรู ปแบบการคิดพิจารณาทีนําไปสู่การ
ตัดสินใจทีจะแสดงพฤติก รรมป้ อ งกันการสู บบุหรี ของวัย รุ่น โดยมองว่ากระบวนการคิดพิจ ารณาทีมีวุฒิภาวะ
เพียงพอ จะช่วยให้วยั รุ่นสามารถตัดสินใจทีถูกต้องได้ นันคือ มีการตัดสินใจทีจะแสดงพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีในกลุม่ วัยรุ่นทีไม่เคยสูบบุหรี ซึงปัจจัยเชิงสาเหตุดงั กล่าว จะได้มาจากการสังเคราะห์งานวิจยั ข้างต้น ดังนัน
การวิจยั ครังนีจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงทีจะมีการทําความเข้าใจปัจจัยเชิงสาเหตุซึงได้มาจากการวิจยั ระยะที 1
ว่าปัจจัยป้ องกันใดบ้างทีจะนําไปสู่การคิดพิจารณาทีส่งผลต่อการตัดสินใจทีจะแสดงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ซึงนําไปสู่การวิจยั ระยะที 2 โดยพิจารณาตามกรอบแนวคิดข้างต้น และให้ความสําคัญกับบริบทของโรงเรีย น
สถาบันการศึกษาก็เป็ นสถาบันทีสําคัญทีมีส่วนในการสนับสนุ นให้เ กิด/ไม่เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี ซึงในช่วง
พัฒนาการของวัยรุ่น สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างมากในการเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี
เนืองมาจากวัยรุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงเรียน (วรรณชนก จันทชุม. 2549ก; Stewart. 2008) และวัยรุ่นส่วน
ใหญ่ประมาณ 75% เริมลองสูบบุหรีภายในโรงเรียน (O’Loughlin; et al. 2014) การศึกษาปัจจัยทีสําคัญทีทําให้
วัย รุ่ นเกิด /ไม่เ กิด พฤติก รรมการสู บ บุห รี จึงควรให้ความสํา คัญกับ บริ บทของโรงเรีย น โดยธรรมชาติ ของ
ปรากฎการณ์ทเกิ
ี ดขึนในโรงเรียนมีลกั ษณะโครงสร้างของข้อมูลเป็ นระดับชันลดหลัน (Hierarchical) ข้อมูลนีจะ
ซ้อนอยู่ภายใต้โครงสร้างของข้อมูลทีใหญ่กว่า ประกอบด้วย ข้อมูลในระดับบุคคลซึงเป็ นตัวแปรทีเกียวข้องกับ
นักเรียน กับข้อมูลในระดับครู ซึงเป็ นตัวแปรทีเกียวข้องกับโรงเรียน การจัดกลุ่มโรงเรียนนันโดยธรรมชาติของ
ข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นพหุระดับ ตัวแปรต่างๆ ในการศึกษานีทีอยู่ในระดับเดียวกันและต่างระดับกัน จึงมีปฏิสมั พันธ์
ซึงกัน และกันตลอดเวลา (ศิริ ชยั กาญจนวาสี. 2554) ผู ว้ ิจ ยั จึง ใช้วิธี ก ารวิเ คราะห์แ บบจํา ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) เพือศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
อิสระทีมีต่อตัวแปรตามในระดับหน่วยการวัดทีเล็กทีสุด และศึกษาอิทธิพลของความแตกต่างแต่ละระดับ มีผลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอย่างไร วิธีวทิ ยาการวิเคราะห์กาํ หนดค่าสัมประสิทธิการถดถอย
จากการวิเคราะห์ระดับหน่วยการวัดทีเล็กทีสุดให้เป็ นตัวแปรสุ่มและนํามาใช้เป็ นตัวแปรตาม เพือศึกษาว่าได้รบั
อิทธิพลจากตัวแปรในระดับหน่วยการวัดทีใหญ่กว่าอย่างไร (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทบทวน
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสูบบุหรีทีเป็ นการวิจยั พหุระดับในโรงเรียน เช่น ความชุกของการสูบบุหรีในโรงเรียน
(Huang; et al. 2008) จํานวนร้านค้าทีขายบุหรีรอบโรงเรียน (Kaai; et al. 2013) และนโยบายสูบบุหรีใน
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โรงเรียน (Wiium; Burgess; & Moore. 2011) ซึงดีสวัสดิและคณะ (Deesawat; et al. 2012) ศึกษาเรือง
การศึก ษาพหุระดับของการสูบบุหรีของกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียน พบว่า ตัวแปรระดับโรงเรียน เช่น ประเภทของ
โรงเรียน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน อัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับครู สัดส่วนของครู ทีมีการสูบบุหรี
และการเข้าถึงบุหรีใกล้โรงเรียน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรีของนักเรียน แต่ยงั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ว่าควรมีการศึกษาเกียวกับการเข้มงวดของนโยบายปลอดบุหรีในโรงเรียน ทังนี ในประเทศไทยมีการศึกษาเกียวกับ
วิเคราะห์พหุระดับเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีค่อนข้างน้อย ดังนัน ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจทีจะศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุพหุระดับในระดับโรงเรียนว่าสามารถส่งผลให้นกั เรียนเกิดพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีได้
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรีในอดีตทีผ่านมา พบว่า มีองค์ความรู ท้ ี
เกียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรีเกิดขึนอย่างต่อเนืองโดยมุง่ ให้ความสนใจทีขัน (Stages) พัฒนาการของการสูบ
บุหรี (Leventhal; & Cleary. 1980; Flay. 1993; Mayhew; Flay; & Mott. 2000) แบ่งเป็ นขันต่างๆ ดังนี
ขันเตรียมตัว (Preparation) ขันลองสูบ (Tried) ขันทดลอง (Experimenter) ขันปกติ (Regular) และขันเป็ น
ประจํา (Established/daily smoker) โดยมุง่ ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัยรุ่นทีมีการสูบบุหรีใน
ระดับต่างๆ กันว่าเป็ นอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี ส่วนในกลุ่มวัยรุ่นทัวไปทียังไม่เคย
สูบบุหรีมาก่อน นันคือ ไม่ให้วยั รุ่นเข้าสู่ขนลองสู
ั
บ ดังนัน จึงให้ความสนใจในขันเตรียมตัวซึงเป็ นขันทียังไม่เคยมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี โดยแบ่งได้เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไม่มคี วามตังใจจะสูบบุหรี กับกลุ่มทีมีความตังใจจะสูบ
บุหรีในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดเกียวกับแนวโน้มทีจะสูบบุหรี (Smoking susceptibility) หรือกลุ่มวัยรุ่นที
ไม่เคยสูบบุหรี แต่มคี วามคิดทีจะสูบบุหรีในอนาคต หากได้รบั การกดดันหรืออิทธิพลจากกลุ่มเพือน จะทําให ม้ ี
โอกาสเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีได้ (Pierce; et al. 1996; Gritz; et al. 2003; Huang; et al.
2005) โดยผูว้ จิ ยั คาดว่าเด็กนักเรียนวัยรุ่นกลุม่ นีจะมีการคิดพิจารณาทีไม่เพียงพอ ซึงอาจนําไปสู่การตัดสินใจทีจะ
แสดงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้นอ้ ย และเนืองจากกลุม่ นักเรียนวัยรุ่นทีไม่เคยสูบบุหรีสามารถแบ่งได้เป็ น 2
กลุ่มตามแนวคิดขันพัฒนาการของพฤติกรรมการสูบบุหรีในขันเตรียมตัว (Preparation) คือ 1) กลุ่มนักเรียน
วัยรุ่นทีไม่เคยสูบบุหรี และไม่มคี วามคิดทีจะสูบบุหรีในอนาคต และ 2) กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นทีไม่เคยสูบบุหรี แต่มี
ความคิดทีจะสูบบุหรีในอนาคต ซึงเป็ นกลุม่ นักเรียนทีมีความแตกต่างกันในเรืองความคิดทีจะมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรีในอนาคต หรือมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จะเป็ นผูท้ มีี ปจั จัยเชิงสาเหตุ รู ปแบบการคิดพิจารณา และพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีทีแตกต่างกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เป็ นการยืนยันว่ากลุ่มนักเรียนทังสอง
กลุม่ นีมีความแตกต่างกันทังปัจจัยเชิงสาเหตุ การคิดพิจารณา และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผูว้ จิ ยั คาดว่า
เด็ก นัก เรีย นทีไม่มีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี จะมีป จั จัย ป้ องกัน มีก ารคิดพิจ ารณาทีมีวุฒิภาวะ และมีก ารแสดง
ความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีได้มากกว่าเด็กทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี สิงเหล่านีทําให้ผูว้ ิจยั
สามารถทําความเข้าใจเกียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ รูปแบบการคิดพิจารณาและการตัดสินใจทีจะป้ องกันการสูบบุหรีได้
อย่างถ่องแท้มากยิงขึน
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ในการวิจยั ครังนี จึงดําเนินการขึนโดยมีจุดมุง่ หมายของการวิจยั เพือศึกษาสังเคราะห์งานวิจยั เกียวกับ
ปัจ จัย เชิงสาเหตุทีมีต่ อ พฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรี ในกลุ่มวัยรุ่ น และได้พ ฒั นาเป็ นแบบจํา ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย นอกจากนี ยังได้ทาํ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน โดยแบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะ ทังนี
การวิจยั ในระยะที 1 เป็ นการศึกษาสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้อง จะทําให้ทราบข้อค้นพบทีเป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุใน
การอธิบายพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของกลุม่ วัยรุ่น ซึงข้อค้นพบดังกล่าวจะนําไปสู่การวิจยั ในระยะที 2 ทีเป็ น
การศึกษาพัฒนาแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือให้ได้ผลการวิจยั ทีมองเห็นภาพโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ในภาพรวม โดยตัวแปรต่างๆ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูลนันๆ ด้วย นอกจากนี ยังได้ศึกษา
เพิมเติมเกียวกับแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ในกลุ่ม
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน อันเป็ นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีใน
กลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็ นการป้ องกันและสกัดกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนในพืนทีที
มีความชุกของการสูบบุหรีสูง มีการลักลอบนําผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายเข้าประเทศ และเป็ นพืนทีทีเต็มไปด้วย
การผสมผสานทางวัฒนธรรมทียังขาดแนวทางทีชัดเจนทังในเชิงปฏิบตั ิและการวิจยั ดังนัน การสังเคราะห์งานวิจยั
ในระยะที 1 จะทําให้ได้ปจั จัยเชิงสาเหตุเพือป้ องกันการสูบบุหรีทีมีความทันสมัย มีความครอบคลุม และมีความ
เป็ นเหตุอย่างแท้จริงตรงกับความต้องการและสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั อันเป็ นการเติม
เต็มปัจจัยเชิงสาเหตุในระยะที 2 ว่าส่งผลต่อการคิดพิจารณา รวมถึงการตัดสินใจทีจะป้ องกันการสูบบุหรีในบริบท
พืนทีทีมีความชุกของการสูบบุหรีสูงเป็ นอันดับต้นของประเทศไทยได้อย่างไร

คําถามการวิจยั
การวิจยั ระยะที 1
1. ในการรวบรวมองค์ความรูง้ านวิจยั เกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไรบ้าง และมีปจั จัยเชิงสาเหตุใดบ้างทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น
การวิจยั ระยะที 2
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน จะมีแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับใดบ้างทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ในระยะที 1
1. เพือรวบรวมองค์ความรู แ้ ละสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่ม
เยาวชน
การวิจยั ในระยะที 2
2. เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีต่างกัน
3. เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความสําคัญของการวิจยั
1. ผลการศึกษาวิจยั ทีได้นี เพือให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ของการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีในกลุ่มวัยรุ่น
ทํา ให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุทีมีความสัมพันธ์ก บั พฤติก รรมป้ อ งกันการสู บบุหรี ซึงปัจจัยเชิงสาเหตุดงั กล่า วมี
ลักษณะเป็ นปัจจัยป้ องกันทีมีความสําคัญ เพือจะได้นาํ มาแก้ไขปัญหาการสูบบุหรีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ว่า
ควรมีการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนปัจจัยป้ องกันใดบ้าง อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันพฤติกรรมการสูบ
บุหรี โดยมุง่ เน้นเป้ าหมายทีสําคัญคือ การป้ องกันและสกัดกันนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้กลุม่ วัยรุ่นทียังไม่ได้สูบบุหรีเข้า
ไปยุ่งเกียวกับบุหรี หรือมีการปฏิบตั ิตนในการป้ องกันตนเองต่อการสูบบุหรี
2. การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่ม
วัยรุ่น ผลทีได้จากการศึกษา ช่วยสร้างความเข้าใจและความชัดเจนเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้อย่าง
ลึกซึงมากขึนในบริบทของโรงเรียน เพราะการศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของกลุม่ วัยรุ่นในประเทศไทยยัง
มีงานวิจยั พหุระดับไม่มากนัก ดังนัน ในการศึกษาในครังนี จึงเป็ นการช่วยขยายองค์ความรูด้ า้ นบริบทของโรงเรียน
ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น และงานวิจยั ในครังนีสามารถเป็ นพืนฐานทีสําคัญในการ
วิจยั ครังต่อไปได้
3. ผลการวิจยั นีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพือให้มกี ารส่งเสริมปัจจัยทีสําคัญทีทําให้นกั เรียน
สามารถป้ องกันตนเองต่อการสูบบุหรี สามารถลดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี เพือให้นกั เรียนมีรูปแบบกระบวนการคิดใน
การป้ อ งกันการสูบบุหรีได้อย่า งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้โรงเรียนได้เข้า มามีบทบาทต่า งๆ เช่น การกําหนด
นโยบายปลอดบุหรีในโรงเรียนทีชัดเจน รวมทังการคิดรูปแบบวิธีการอบรมสังสอนทีมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น เพือ
สร้า งให้ว ยั รุ่ นเกิดภูมคิ ุม้ กันทีดีและมีวุฒิภาวะทีเหมาะสมทีให้นกั เรีย นไม่เ ข้า ไปข้องเกียวกับการสูบ บุหรี หรือ
สามารถป้ องกันตนเองต่อการสูบบุหรีได้ต่อไป

8

ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้การออกแบบวิธีการวิจยั เชิงปริมาณหลายวิธี (Multimethod quantitative
study) (Saunders; Lewis; & Thornhill. 2012) โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี
การวิจยั ระยะที 1
ประชากรทีใช้ในการวิจยั
การวิจยั ระยะที 1 เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ประชากรทีใช้ในการศึกษา หมายถึง รายงานการวิจยั ฉบับ
สมบู ร ณ์ ทีไม่ใช่บทคัดย่อ ทีศึก ษาในประเด็น ของพฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรี และปัจ จัย ทีเกียวข้อ งทีได้
ทําการศึกษาและวิจยั ในรอบ 10 ปี ทผ่ี านมา ตังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 โดยเป็ นรายงานการวิจยั ทีศึกษาทัง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยครอบคลุมสาระงานวิจยั ดังนี
1. เป็ นรายงานการวิจยั ประเภทวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. เป็ นรายงานการวิจยั ทีมีอยู่ในห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ ห้องสมุด
ของศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทีมีรายงานการ
วิจยั อย่างกว้างขวาง
3. เป็ นรายงานการวิจยั ทีมีอยู่ในเอกสารการประชุมทีเกียวข้องกับบุหรี
4. เป็ นรายงานการวิจยั จากฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ TCI, ThaiLIS, SCOPUS, Web of
Science, Eric, PsycINFO, ProQuest, และ Google Scholar เป็ นต้น
5. เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณทีมีการวัดตัวแปรในรูปของคะแนน จากการวิจยั เชิงทดลอง และงานวิจยั
เชิงสหสัมพันธ์ ซึงมีการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่า r, t, F, Z และ/หรือ 2 เป็ นต้น
6. เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพทีมีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต หรือการ
สนทนากลุม่ เป็ นต้น
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
ในการสังเคราะห์งานวิจยั เรืองปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มวัยรุ่นมาจาก
งานวิจยั ทังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําให้สามารถแบ่งตัวแปรอิสระได้เป็ นปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่าง
บุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
การวิจยั ระยะที 2
ประชากรทีใช้ในการวิจยั
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย ครู ทีปรึกษาประจํา ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปี การศึกษา 2559 จํานวน 180 คน และนักเรียนทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปี ที 4-6) ปี การศึก ษา 2560 ในโรงเรีย นมัธ ยมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล มีทงหมด
ั
13 โรงเรียน จํานวนทังสิน
4,063 คน
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย นักเรียนทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชันมัธยมศึกษาปี ที 4-6) ในจังหวัดสตูล ปี การศึกษา 2560 ซึงต้องเป็ นนักเรียนทีไม่เคยสูบบุหรี จํานวน 516 คน
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 334 คน กับกลุ่มนักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 182 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-stage random sampling)
และครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน จํานวน 58 คน
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั แบ่งได้เป็ น 4 กลุม่ ดังนี
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1.1 ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับบุคคล ประกอบด้วย
1.1.1 ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่
1.1.1.1 ทักษะชีวติ
1.1.1.2 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
1.1.2 ปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่
1.1.2.1 การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
1.1.2.2 การทําหน้าทีของครอบครัว
1.1.2.3 การสนับสนุนทางสังคม
1.1.3 ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ได้แก่
1.1.3.1 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
1.2 ตัวแปรเชิงสาเหตุระดับครู ประกอบด้วย
1.2.1 การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
1.2.2 บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
2. ตัวแปรคันกลาง ประกอบด้วย
2.1 การคิดพิจารณา ได้แก่
2.1.1 การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
2.1.2 วุฒภิ าวะทางจิตสังคม
2.1.3 เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
3. ตัวแปรแบ่งกลุม่ ประกอบด้วย
3.1 แนวโน้มทีจะสูบบุหรี
4. ตัวแปรผล ประกอบด้วย พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่
4.1 การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี
4.2 การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
นักเรียน หมายถึง นักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที 4-6) ปี
การศึกษา 2560 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล
ครู หมายถึง ครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2560 ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดสตูล
การสังเคราะห์งานวิจยั หมายถึง การจําแนกส่วนย่อยของข้อมูลหรือเนือหาทีมาจากรายงานการวิจยั ที
ศึกษาแต่ละเรือง และนําส่วนย่อยดังกล่าวมาจัดเป็ นหมวดหมูห่ รือประกอบเข้าด้วยกันใหม่ เพือให้ได้ขอ้ สรุปใหม่ที
ชัดเจนขึน
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ หมายถึง การทบทวนวรรณกรรมทีมีวิธีการตรวจสอบข้อมูล
ด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือจํากัดความคลาดเคลือนอย่างเป็ นระบบ (Systematic
errors: bias) และความคลาดเคลือนแบบสุ่ม (Random errors) โดยการระบุ (Identify) การประเมินคุณค่า
(Appraisal) และการสังเคราะห์ (Synthesize) การวิจยั ทีเกียวข้องทังหมด เพือตอบคําถามการวิจยั นันๆ นันคือ
เป็ นการค้นหาและตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ทีมีคุณภาพสูงเท่าทีมีอยู่ เพือตอบปัญหาทีได้ตงไว้
ั สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้การวิเคราะห์เมต้า (Meta-analysis) และการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสังเคราะห์
แก่นเรือง (Thematic synthesis) ในการสรุปผลงานวิจยั ต่างๆ
ปัจจัยพหุระดับ หมายถึง ธรรมชาติปรากฎการณ์ทเกิ
ี ดขึนในโรงเรียน มีลกั ษณะโครงสร้างของข้อมูลที
เป็ นระดับชันลดหลัน ข้อมูลนีจะซ้อนและอยู่ภายใต้โครงสร้างของข้อมูลทีใหญ่กว่า ข้อมูลในทีนีคือ ข้อ มูลระดับ
บุคคล เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับนักเรียน และข้อมูลระดับครู เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับครู สําหรับการวิจยั ครังนี
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับจํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู เป็ นปัจจัยระดับกลุม่ เชิงคุณลักษณะ (Global properties)
ปัจจัยระดับกลุ่มเชิงคุณลักษณะ (Global properties) หมายถึง ปัจจัยทีสะท้อนคุณลักษณะของกลุ่ม
ทีเป็ นภาพรวม ไม่ได้เ ป็ นการรวมกันจากคุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มทุก คน แมส้ มาชิก กลุ่มบางคนจะมีก าร
เปลียนแปลงไป คุณลักษณะของกลุม่ ก็ยงั คงเหมือนเดิม การวัดคุณลักษณะของกลุม่ สามารถวัดได้จากผูเ้ ชียวชาญ
ทีเป็ นแหล่งข้อมูลทีดีและเหมาะสม ไม่จาํ เป็ นต้องวัดจากสมาชิกของกลุ่มทุกคน (Klein; & Kozlowski. 2000)
สําหรับการวิจยั ในครังนี มีตวั แปรระดับกลุม่ อยู่จาํ นวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี
ในโรงเรียน และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ซึงเป็ นตัวแปรนีวัดได้จากกลุ่มครู การวัดตัวแปรเหล่านี
จึงวัดจากครูทปรึ
ี กษาของแต่ละห้องเรียน เนืองจากในแต่ละห้องเรียน มีครูทใกล้ชิ
ี ดกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน
เพียงหนึงคน ทําให้ค่า ของตัวแปรทีได้จากการให้ครู เป็ นผู ป้ ระเมินตนเองนันมีความแตกต่างไปตามหน่วยของ
ห้องเรียนอยู่แล้ว และเป็ นข้อมูลคะแนนตัวแปรเพียงค่าเดียวสําหรับแต่ละห้องเรียน จึงนําค่าคะแนนของตัวแปรมา
เป็ นคะแนนของตัวแปรระดับกลุม่

บทที 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจยั และการวิเคราะห์พหุระดับ ผูว้ จิ ยั จึงขอ
นําเสนอการประมวลเอกสาร แนวคิด และงานวิจยั ทีเกียวข้องตามลําดับ เพือกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั
โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี
ส่วนที 1 พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ส่วนที 2 รูปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น
ส่วนที 3 การคิดพิจารณาทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ส่วนที 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลทีมีต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ส่วนที 5 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับครู ทมีี ต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ส่วนที 6 แนวโน้มทีจะสูบบุหรี: ตัวแปรแบ่งกลุม่
ส่วนที 7 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
ส่วนที 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพหุระดับ
ส่วนที 9 นิยามปฏิบตั ิการ
ส่วนที 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ส่วนที 11 สมมติฐานการวิจยั

ส่วนที 1 พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
1.1 ปัญหาของการสูบบุหรี
องค์การอนามัยโลกชีว่า ควันบุหรีเป็ นสิงรวมสารพิษต่างๆ มากมาย มีผูส้ ูบประมาณ 1.1 พันล้านคน นัน
คือ มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในเอเชีย และผูส้ ูบมากกว่าร้อยละ 50 จะต้องเสียชีวติ ก่อนถึงวัยชรา และมีนกั สูบหน้า
ใหม่ทีเป็ นวัยรุ่นเพิมขึน 80,000-100,000 คนทัวโลกต่ อวัน โดยพบผูเ้ สียชีวิตจากบุหรีปี ละ 5 ล้า นคน มีการ
คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมีผูเ้ สียชีวติ เพิมขึนเป็ น 2 เท่า หรือ ประมาณ 10 ล้านคน เฉลียนาทีละ 19 คน
โดยร้อยละ 70 อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา และจะเพิมขึนเรือยๆ ปี ละ 1 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2642 เฉลียวินาทีละ
32 คน มีคนสูบวันละ 15,000 ล้านมวน มีประชาชนทัวไปมากกว่า 5 พันล้านคน ทีไม่ได้สูบบุหรี แต่ได้รบั ควันบุหรี
มือ สอง เป็ นสาเหตุทีทํา ให้เ กิดโรคภัย ทีสํา คัญทีเป็ นโรควิถีชีวิต นันคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซึงเป็ นปัญหาทางด้านสุขภาพทีมีความสําคัญในอันดับแรกๆ ของ
ประเทศ และมีแนวโน้มทีจะเกิดสูงขึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; กระทรวง
สาธารณสุข; และมหาวิทยาลัยมหิดล. 2554)

12
ผลกระทบทางสุ ขภาพจากการสู บบุห รีระยะยาวในวัย รุ่ นเกิ ดขึนได้ย าก วัย รุ่ นให้ค วามสํา คัญใน
ผลกระทบทางสุขภาพในระยะสันมากกว่า ซึงสอดคล้องกับประกิต วาทีสาธกกิจ (2552) ได้กล่าวถึงการสูบบุหรี
ส่งผลกระทบในระยะสันในแง่ของบุคลิกภาพและความงาม มีลกั ษณะเฉพาะคือ 1) รอยเหียวย่นชัดเจนและตังฉาก
กับริมฝี ปากบนและล่าง หรือออกมาจากมุมของดวงตา รอยย่นลึกบริเวณแก้ม หรือรอยย่นตืนๆ จํานวนมากทีแก้ม
และขากรรไกรล่าง 2) ลักษณะใบหน้าทีตอบลึกเห็นกระดูกข้างใต้ชดั เจน 3) ผิวหนังบางลงและมีสีเทา 4) สีผิว
ออกไปทางส้มแดงหรือม่วงผสมแดง บุหรีทําให้ริมฝี ปากคลํา ฟัน นิว และเล็บเป็ นคราบสีเหลือง เกิดอาการอักเสบ
ของเหงือก ควันบุหรีทีสูบติดตัว ทําให้คนทีอยู่ใกล้รูส้ กึ เหม็นและอาจรังเกียจกลินได้ ซึงเป็ นสิงทีวัยรุ่นส่วนใหญ่มกั
ให้ความสําคัญถึงผลเสียทีเกิดขึนในระยะสันเหล่านีมากกว่าผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวทีก่อให้เกิดโรคเรือรัง
เป็ นเรืองทีไกลตัวเกินไป ซึงเกิดขึนในเฉพาะวัยผูใ้ หญ่ เพราะตนเองยังไม่เคยเห็นเพือนๆ ทีสูบบุหรีจะมีความ
เจ็บป่ วยดังกล่าว จึงคิดว่าไม่เกิดขึนกับตัวเอง
มีการศึกษาจํานวนมากทีมีการพิสูจน์ว่า การสูบบุหรีนําไปสู่การใช้สารเสพติดอืนๆ เช่น แอลกอฮอล์
กัญชา โคเคน (มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี. 2545) และมีความเสียงต่อการเกิดปัญหาทางสังคมอืนๆ เช่น
การทะเลาะวิวาท การใช้อาวุธ การฆ่าตัวตาย หรือ ความเสียงต่อปัญหาทางเพศ (U.S. Department of Health
and Human Services. 1994) จะเห็นได้ว่า บุหรีนันก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ มากมาย ทังด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม แต่บุหรีมีอาํ นาจในการเสพติดสูงมาก ผูใ้ หญ่ทสูี บบุหรีจนติดเป็ นนิสยั ส่วนใหญ่มกั จะเริมต้นพฤติกรรม
การสูบบุหรีในช่วงวัยรุ่น (Patton; et al. 1998; Fidler; et al. 2006) วัยรุ่นทีเกิดการเสพติดบุหรีแล้วโดยเฉลีย
จะมีการเสพติดไปอีก 23 ปี ทังนีเนืองจากการเลิกสูบบุหรีเป็ นเรืองยากแม ้ผูส้ ูบบุหรีส่วนใหญ่คิดทีจะเลิกสูบบุหรีก็
ตาม มีถงึ ร้อยละ 83 แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ (ประกิต วาทีสาธกกิจ. 2550)
1.2 สถานการณ์การสูบบุหรีของวัยรุ่น
จากการสํารวจสถานการณ์การสูบบุหรีของกลุม่ วัยรุ่น (ศรัญญา เบญจกุล; และคณะ. 2553; ศิริวรรณ
พิทยรังสฤษฎ์; และคณะ. 2555) พบว่า ในรอบ 20 ปี คนไทยอายุ 15 ปี ขนไป
ึ มีอตั ราการสูบบุหรีลดลงอย่าง
ต่อเนืองตังแต่รอ้ ยละ 33 ในปี พ.ศ. 2534 เหลือตําสุดร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2552 แต่กลับเพิมขึนเพียงเล็กน้อย
เป็ นร้อยละ 21.4 ในปี พ.ศ. 2554 เมือพิจารณาตามกลุม่ อายุ พบว่ากลุม่ วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี และ 19-24 ปี มีอตั รา
เปลียนแปลงเพียงร้อยละ 23 และ 26 ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราการลดลงทีน้อยกว่ากลุม่ อายุอืนๆ โดยกลุม่ อายุ 1518 ปี มีอตั ราการสูบบุหรีในปี พ.ศ. 2534 ร้อยละ 12.0 ลดลงตําสุดในปี พ.ศ. 2544 คือร้อยละ 6.4 และค่อยๆ
สูงขึนทีร้อยละ 9.2 ในปี พ.ศ. 2554 ส่วนกลุ่มอายุ 19-24 ปี มีอตั ราการสูบบุหรีในปี พ.ศ. 2534 ร้อยละ 29.9
ลดลงตําสุดในปี พ.ศ. 2549 คือร้อยละ 19.7 และค่อยๆ สูงขึนทีร้อยละ 22.0 ในปี พ.ศ. 2554 เพศชายมีอตั ราการ
สูบบุหรีสูงกว่าเพศหญิงหลายเท่า โดยปี พ.ศ. 2552 ในกลุม่ อายุ 15-18 ปี และ 19-24 ปี เพศหญิงสูบบุหรีร้อยละ
0.6 และ 0.4 ตามลําดับ ส่วนเพศชายสูบบุหรีร้อยละ 14.4 และ 43.0 ตามลําดับ เยาวชนมีแนวโน้มสูบบุหรีเพิมขึน
โดยเพศหญิงมีอตั ราการสูบบุหรีเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2550 ถึง 6 เท่า โดยเพศชายเริมต้นสูบบุหรีทีอายุ 18 ปี ส่วน
เพศหญิงทีอายุ 21 ปี และเยาวชนหญิงในกรุงเทพมหานครสูบบุหรีสูงกว่าภาคอืนๆ
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เมือจําแนกตามภูมภิ าคพบว่า ภาคใต้มอี ตั ราการบริโภคยาสูบสูงสุดในประเทศ และการสํารวจครังล่าสุด
ในปี พ.ศ. 2554 พบอัตราการบริโภคยาสูบในภาคใต้รอ้ ยละ 25.6 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศคือ ร้อยละ 21.4
จากรายงาน 10 จังหวัดแรกทีมีอตั ราการบริโภคยาสูบสูงสุดในประเทศปี พ.ศ. 2554 เรียงตามลําดับ ได้แก่
แม่ฮ่องสอน สตูล ปัตตานี ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ตรัง และหนองบัวลําภู ดัง
จะเห็นว่า มีถงึ 6 ใน 10 จังหวัดทีอยู่ในภาคใต้ จากรายงานการสํารวจการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึนไปใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า มี 13 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ทีอัตราการบริโภคยาสูบสูง
กว่าค่าเฉลียของประเทศ โดยจังหวัดปัตตานีครองอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุดในปี พ.ศ. 2550 และจังหวัดสตูล
ครองอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุดในปี พ.ศ. 2554 (รัศมี สังข์ทอง; และนิรนั ดร์ อินทรัตน์. 2556)
เมือพิจารณาเฉพาะกลุม่ อายุ 13-15 ปี ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น พบข้อมูลทีน่าเป็ นห่วงคือ วัยรุ่นทีไม่
เคยสูบบุหรี มีความคิดทีจะเริมสูบบุหรีในอีก 1 ปี ข ้างหน้า ถึงร้อยละ 8.6 มีการสูบบุหรีครังแรกเมืออายุตากว่
ํ า 10
ปี ถึงเกือบร้อยละ 20 ยังพบอีกว่า 1 ใน 4 เคยทดลองสูบบุหรีแล้ว มีการสูบบุหรีในปัจจุบนั ร้อยละ 12 และสูบ
บุหรีเป็ นประจํา ร้อยละ 2 และทีสําคัญคือ ประมาณ 1 ใน 3 ทีมีการใส่สารเสพติดอืนๆ ในบุหรีทีสูบด้วย (นวรัตน์
เพ็ชรเจริญ; และคณะ. 2554) เนืองด้วยอัตราการสูบบุหรีทีสูงขึน อายุเริมต้นการสูบบุหรีทีเริมอายุนอ้ ยลง และผูท้ ี
ไม่เคยสูบบุหรีมีความคิดหรือมีความตังใจทีจะเริมต้นสูบบุหรี โดยข้อมูลข้างต้นบ่งชีว่า การสูบบุหรียังคงเป็ นปัญหา
สําคัญทังในกลุม่ วัยรุ่นชายและหญิง และมีแนวโน้มของปัญหาทีรุนแรงมากขึน สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการทีผ่าน
มายังไม่มีการป้ องกันทีมีประสิทธิภาพทีเพียงพอในการควบคุมการสูบบุหรีในกลุ่มวัยรุ่น ในทางตรงข้าม กลับ
สะท้อนถึงความสําเร็จของบริษทั บุหรีในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนือง การโฆษณาชวนเชือผ่านสือต่า งๆ
ตลอดจนการทําการตลาดเชิงสังคม หลอกล่อให้เยาวชนกลุม่ เป้ าหมายตกเป็ นเหยือและกลายเป็ นนักสูบหน้าใหม่ใน
ทีสุด (พรนภา หอมสินธุ.์ 2558) ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของวัยรุ่นทีไม่เคยมี
พฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อน เพือป้ องกันนักสูบหน้าใหม่และการทดลองสูบบุหรีทีอาจจะเกิดขึนได้ในอนาคต
1.3 แนวคิดเกียวกับการป้ องกัน
การป้ องกัน (Prevention) เป็ นแนวคิดของการยับยังทีจะเป็ นส่วนหนึง และเป็ นวิธีการทีเฉพาะเจาะจง
สําหรับการป้ องกันตนเอง โดยเริมต้นจากขันการเรียนรู ว้ ่า จะต้องปฏิบตั ิตนอย่างไรในการป้ องกันตนเองจากการ
กระทําสิงทีไม่ถูกต้อง ซึงอาจเป็ นการป้ องกันจากการเริมต้นทีจะกระทําครังแรกหรือทําไปบ้างแล้วเล็กน้อย หรือ
ป้ องกันการกลับไปเป็ นซํา และในขันต่อไปเป็ นขันการเรียนรูว้ ธิ ีการทีถูกต้องในการใช้กลไกทังทางร่างกายและจิตใจ
ในการป้ องกัน อันเป็ นเทคนิ ควิธีการทีอยู่บนหลัก การของการยับยังอย่า งมีสติและมีเ หตุผ ลในการปฏิเสธจาก
ตัวกระตุน้ ต่างๆ เพือนําไปสู่การกระทํากิจกรรมหรือหาวิธีการทีเหมาะสมตามเป้ าหมายทีตนเองต้องการ (วรรณชนก
จันทชุม. 2547; อ้างอิงจาก Ruhrberg. 1999: 2-4) จากแนวคิดดังกล่า วมีความสอดคล้องกับการศึกษา
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในครังนี เป็ นการยับยังอย่างมีสติในการปฏิเสธตัวกระตุน้ ทีทําให้เกิดการสูบบุหรี ถือ
เป็ นวิธีการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี เพือนําไปสู่การค้นหาวิธีการทีเหมาะสมทีช่วยในการป้ องกันตนเองจาก
พฤติกรรมการสูบบุหรี
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การป้ องกันหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ มีวตั ถุประสงค์เพือลดความเสียงหรือภาวะคุกคามต่อสุขภาพ
ของบุคคล มีนกั วิจยั และผูเ้ ชียวชาญทางด้านสุขภาพสามารถแบ่งการป้ องกันได้เป็ น 3 ระดับ (Institute for Work
& Health. 2015) ดังนี
1. การป้ องกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) เป็ นการป้ องกันทีมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกัน
โรคภัยไข้เจ็บก่อนทีจะเกิดขึน สามารถทําได้ดว้ ยการป้ องกันภัยอันตรายต่างๆ ทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดโรคต่างๆ การ
เปลียนแปลงพฤติกรรมทีไม่มคี ุณประโยชน์หรือไม่มคี วามปลอดภัยต่อสุขภาพซึงสามารถนําไปสู่โรคต่างๆ และการ
เพิมแรงต้านทานต่อโรคต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
- การออกกฎหมายและการบังคับใช้ในการควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ทเป็
ี นอันตราย (เช่น แร่ใย
หิน) หรือการบังคับใช้ทคํี านึงถึงความปลอดภัยและการมีสุขภาพทีดี (เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกกันน็อก)
- การให้ความรู เ้ กียวกับกิจวัตรประจําวันทีปลอดภัยและมีสุขภาพทีดี (เช่น การรับประทาน
อาหารทีดี ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ ไม่สูบบุหรี)
- การมีภูมคิ มุ ้ กันโรคเกียวกับโรคติดเชือต่างๆ
2. การป้ องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) เป็ นการป้ องกันทีมีวตั ถุประสงค์เพือลด
ผลกระทบของโรคภัยไข้เจ็บซึงเกิดขึนแล้ว สามารถทําได้โดยตรวจสอบและรักษาโรคนันให้เร็วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไป
ได้เพือยับยังหรือชะลอโรค มีการช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ เพือป้ องกันการบาดเจ็บทีเกิดขึนซํา และดําเนินการใช้
โปรแกรมต่ า งๆ ในการทํา ให้บุคคลกลับมามีสุขภาพปกติอีก ครังและสามารถป้ องกันปัญ หาในระยะยาวได้
ยกตัวอย่างเช่น
- การทําแบบทดสอบปกติและแบบคัดกรองเพือค้นหาโรคในระยะแรกเริม (เช่น การตรวจเต้า
นมด้วยการเอ็กซเรย์เพือค้นหามะเร็งเต้านม)
- การรับประทานยาแก้ปวดในปริมาณน้อยทุกวัน และ/หรือ โปรแกรมการควบคุมนําหนักและ
การออกกําลังกายเพือป้ องกันการเกิดอาการหัวใจวายหรือการอุดตันของเส้นเลือดในสมอง
- การปรับเปลียนการทํางานทีเหมาะสมทีผูป้ ่ วยจะสามารถกลับมาทํางานได้อย่างปลอดภัย
3. การป้ องกันระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention) เป็ นการป้ องกันทีมีวตั ถุประสงค์เพือทําให้
ผลกระทบของโรคทีเกิดขึนอยู่ทเรืี อรังเบาบางลง สามารถทําได้โดยช่วยเหลือบุคคลให้สามารถจัดการปัญหาสุขภาพ
และอาการบาดเจ็ บทีมีความซับ ซ้อ นในระยะยาวได้ (เช่น โรคเรื อรัง ภาวะบกพร่ อ งถาวร) เพือปรับ ปรุ ง
ความสามารถในการกระทํา สิงต่ า งๆ คุณ ภาพชีวิต และความคาดหวัง ในชีวิตให้มากทีสุด เท่า ทีจะเป็ น ไปได้
ยกตัวอย่างเช่น
- โปรแกรมฟื นฟูหวั ใจหรือการอุดตันของเส้นเลือดในสมอง โปรแกรมการจัดการโรคเรือรัง
(เช่น โรคเบาหวาน โรคไขข้ออักเสบ โรคซึมเศร้า เป็ นต้น)
- การสนับสนุนกลุม่ ต่างๆ โดยให้สมาชิกในกลุม่ ได้เล่าถึงวิธีการทีทําให้สามารถดําเนินชีวติ ได้ดี
- โปรแกรมฟื นฟูทางด้านอาชีพ เพือฝึ กฝนให้กบั คนทํางานใหม่ในการมองหางานทําเมือพวกเขา
สามารถฟื นฟูได้มากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
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ในการวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาพฤติกรรมป้ อ งกันการสูบบุหรี ซึงเป็ นการป้ อ งกันในระดับปฐมภูมิ
(Primary prevention) เป็ นการป้ องกันสําหรับนักเรียนทีไม่เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อน หรือเป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆ อันเนืองมาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี ซึงจะต้องเป็ นการกระทํากิจกรรมในรู ปแบบ
ต่างๆ ทีมีประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน
นาวลิส (สุภาพร ธนะชานันท์. 2548; อ้างอิงจาก Nowlis. 1997) เสนอแนวคิดการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาสิงเสพติดภายใต้พนฐานของปั
ื
ญหาสิงเสพติด คือ บุคคล ยา และสิงแวดล้อม เป็ น 4 รูปแบบหลัก คือ
1. รูปแบบกฎหมาย-ศีลธรรม (The legal-moral model) มีแนวคิดดังนี
1.1 ยาเป็ นตัวการทีสําคัญ มีการแบ่งประเภทยาถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
1.2 วิธีการทีจะยับยังได้คือ การควบคุมการจําหน่ายยา การลงโทษผูท้ จํี าหน่ายการออกคําเตือน
เกียวกับอันตรายของยา
1.3 การเผยแพร่ขอ้ มูลเกียวกับกฎหมาย เช่น มีบทลงโทษกรณี ซือขาย เสพ หรือ มีไว้ใน
ครอบครอง การป้ องกันโดยใช้หลักกฎหมายศีลธรรม ต้องอาศัยการลงโทษและการขู่จะลงโทษช่วยให้คนกลัวไม่
กล้าทํา การออกกฎหมายตราบทลงโทษและบังคับใช้กฎหมายนันเป็ นมาตรการสําคัญสําหรับป้ องกันตามรูปแบบนี
2. รูปแบบสุขภาพอนามัย (The public health model) มีแนวคิดดังนี
2.1 เน้นเรืองอันตรายของตัวยามากกว่าอาการการติดยา
2.2 ใช้วธิ ีการในการลดปัญหาโดยการไม่ให้คนซือยาได้งา่ ย
2.3 เผยแพร่พษิ ภัยการใช้ยา ทังต่อตัวเองและสังคม
การป้ องกันทีอาศัยหลักการทางการแพทย์และอนามัย เพือใช้ในการสกัดกันไม่ให้ผูต้ ิดสิงเสพ
ติดทําการแพร่ระบาดไปถึงผูอ้ ืนได้ โดยมีการใช้วธิ ีการค้นหาผูท้ ีติดสิงเสพติดให้โทษให้เจอ แล้วมุ่งจัดการให้การ
บําบัดรักษา มีการให้ความรู เ้ กียวกับพิษภัยและโทษของสิงเสพติดเป็ นเกณฑ์สาํ คัญ การให้การศึกษาเกียวกับการใช้
สิงเสพติดในทางทีผิดนัน โดยถือหลักทีว่าทุกคนปรารถนาทีจะมีสุขภาพทีสมบูรณ์กลัวโรคภัยไข้เจ็บ
3. รูปแบบจิตวิทยา-สังคม (The psycho-social model) มีแนวคิดดังนี
3.1 ตัวบุคคลเป็ นปัจจัยทีสําคัญทีสุด
3.2 เน้นทีตัวบุคคล และบทบาทขององค์ประกอบทางสังคม
3.3 หาเหตุผล และความจําเป็ นทีบุคคลต้องการใช้ยา
3.4 การใช้ข ้อมูล เพือป้ องกันการใช้ยานันมีความสําคัญรองลงมาจากการพิจารณาความต้องการ
ทางด้านส่วนตัวและสังคมของบุคคล ซึงหันไปใช้ยานันเป็ นเครืองมือทดแทน
การป้ องกันทีเน้นจิตวิทยา-สังคม เน้นการใช้/ไม่ใช้สงเสพติ
ิ
ดว่าเป็ นพฤติกรรมทีมีความซับซ้อน
ไม่แน่นอน สามารถเปลียนแปลงได้ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม ซึงวิธีนีเป็ นข้อมูลทีได้อย่างเลือนลาง เด็กเพียง
แค่รบั ทราบไว้เฉยๆ โดยจะมีโอกาสเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมน้อยเต็มที แม ้ว่าจะส่งเสริมพฤติกรรมดังเดิมไว้
บ้างแล้วก็ตาม และถึงแม ้ว่าจะเป็ นข้อมูลทีทําการคัดเลือกมาแล้วเป็ นอย่างดี หากไม่มกี ารนําข้อมูลเหล่านันไปใช้เลย
หรือข้อมูลนันไม่มคี วามสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของนักเรียน ก็จะไม่มผี ลในการเปลียนแปลงพฤติกรรมเลย
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4. รูปแบบสังคม-วัฒนธรรม (The social-culture model) มีแนวคิดดังนี
4.1 เน้นตัวบุคคลเป็ นสิงสําคัญ
4.2 เน้นโครงสร้างของพฤติกรรมของบุคคลนันว่ามีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางสังคม
4.3 แนวทางการดําเนินชีวติ ของบุคคลในสังคมนัน เป็ นผลสืบเนืองมาจากการรับวัฒนธรรมสืบ
ต่อกันมา
4.4 การแก้ปญั หาโดยการปรับโครงสร้างทางสังคม และวิธีการดําเนินชีวิตของบุคคลให้เกิด
ความประสานสอดคล้องกัน
การเปลียนแปลงทีอาศัยหลักการทางด้านสังคมวัฒนธรรมนี มองว่า สิงแวดล้อมทางสังคมนันมี
อิทธิพลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็ นอย่างมาก แทนทีจะเป็ นการทําให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพการณ์ของสังคม แต่รูปแบบนีกลับมองว่าบางสิงบางอย่างของสังคมนันควรทีจะมีการปรับปรุงให้มคี วาม
เหมาะสมกับบุคคล และความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น รูปแบบจิตวิทยา-สังคมน่าจะเหมาะกับการวิจยั ในครังนี เนืองจากเป็ นการ
มุง่ เน้นทีตัวนักเรียน และการแสดงพฤติกรรมในการป้ องกันของมนุษย์ เพือนําพาตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกียวกับตัว
บุหรีหรือการสูบบุหรี เน้นสร้างภูมคิ มุ ้ กันให้กบั นักเรียนให้สามารถอยู่ท่ามกลางสังคมทีมีทงสิ
ั งเสพติดทีถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งพึงพาสิงเสพติดเหล่านี การป้ องกันจึงต้องเริมจากสถาบันสิงแวดล้อมใกล้ตวั ทีจะมี
อิทธิพลยับยังไม่ให้คนหันไปพึงยาหรือติดสิงเสพติด หรือมีอิทธิพลให้ไม่มพี ฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อน สามารถ
ตัดสินใจทีจะป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีได้
จากแนวคิดเกียวกับการป้ องกันทังหลายข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นทีตัวนักเรียน และวิธีการทีนักเรีย น
แสดงพฤติกรรมในการป้ องกันตนเองจากสิงทีไม่พงึ ประสงค์ นันคือ บุหรี โดยสนใจในกลุ่มนักเรียนทียังไม่เคยมี
การแสดงพฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อน ว่ามีวิธีการอย่างไรทีจะนําพาตัวเองไม่ขอ้ งเกียวกับบุหรีหรือการสู บบุหรี
ดังกล่าว จึงต้องมีการสร้างภูมคิ มุ ้ กันทีดีให้กบั ตัวนักเรียนให้นกั เรียนสามารถป้ องกันตนเองในสภาวการณ์ทบุี หรีทีมี
ทังเป็ นสิงเสพติดทีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายต่อไป
1.4 พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ความหมายของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
พฤติก รรมการสู บบุหรีถือ เป็ นพฤติก รรมเสียงรู ป แบบหนึง การทํา ความเข้า ใจและหาทางป้ องกัน
พฤติกรรมเสียงจึงเป็ นสิงสําคัญ และมีความจําเป็ นเพือป้ องกันปัญหาพฤติกรรมและผลเสียหายทีจะเกิดตามมา
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเสียงนันมาจากการขาดความรูแ้ ละทักษะทีจําเป็ น การขาดความตระหนักและจริงจัง
ต่อการป้ องกันตนเอง และการขาดการควบคุมตนเอง เกิดปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ หรือโรคทางจิตเวชต่างๆ และ
อาจมีอิทธิพลของสิงแวดล้อมด้วย โดยการจะป้ องกันพฤติกรรมเสียงได้นนั ทําได้โดยลดปัจจัยสาเหตุ เพิมปัจ จัย
ป้ องกัน และจัดการสิงแวดล้อมให้เหมาะสม ดังนี 1) การให้ความรูท้ จํี าเป็ น ได้แก่ ความรูเ้ กียวกับความเสียงต่างๆ
ในการดําเนินชีวติ 2) การฝึ กทักษะในการรูจ้ กั อารมณ์และความคิดตนเอง จัดการกับอารมณ์ได้ มีการแก้ไขปัญหา
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ต่างๆ ในชีวติ การปฏิเสธ การมีกิจกรรมทีเป็ นสุขเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ืน 3) การสร้างความตระหนักใน
การป้ องกันความเสียง จริงจังต่อการป้ องกัน เห็นประโยชน์ของการดําเนินการป้ องกัน เห็นโทษจากพฤติกรรมเสียง
จนใช้เป็ นหลักในจิตใจทีจะไม่กระทําพฤติกรรมนันๆ 4) ฝึ กการควบคุมตนเอง ฝึ กจิตใจให้มคี วามเข้มแข็ง การทํา
ความรูจ้ กั จิตใจและควบคุมตนเองได้ รูจ้ กั ยังคิด ฝึ กระเบียบวินยั ทีมาจากภายในจิตใจตนเอง ฝึ กการปฏิเสธการ
ดืมสุราเป็ นสาเหตุททํี าให้จิตใจเสียการควบคุมตนเอง และ 5) การสร้างสิงแวดล้อมทีดี มีพ่อแม่เป็ นแบบอย่าง มี
ทัศนคติทีดีต่อลูก แสวงหากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ ครอบครัวมีความสุข มีทศั นคติทีดีต่อการเรีย นรู ท้ ีถูกต้อ ง
รวมทังมีการส่งเสริมกลุม่ เพือนทีดี เป็ นต้น (อาภาพร เผ่าวัฒนา; และสุรินธร กลัมพากร. 2555: 128-129)
แนวทางในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด ซึงนักเรียนควรรู จ้ กั ป้ องกันตนเองจากสารเสพติด โดยมี
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี 1) ไม่ทดลองเสพสารเสพติดทุกชนิด เพราะอาจทําให้เกิดการเสพติดได้ง่าย 2) เลือก
คบเพือนทีดี พยายามหลีกเลียงเพือนทีชอบชักจูงไปในทางเสือมเสีย 3) รูจ้ กั ใช้วจิ ารณญาณในการแก้ไขปัญหา แต่
ถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ไขเองได้ ก็ควรปรึกษาพ่อแม่ ครู หรื อเพือนทีไว้ใจได้ ไม่ควรใช้สารเสพติดในการแก้ไข
ปัญหา 4) ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และ 5) การสร้างทักษะชีวติ โดยเฉพาะทักษะ
การปฏิเสธ เมือถูกชักชวนให้เสพสารเสพติดต้องรูจ้ กั ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล โดยการชีแจงผลเสียของสารเสพติดต่ อ
การเรียนและอนาคต การรู จ้ กั ปฏิเสธอย่างจริงจังและมีจิตใจแน่วแน่ ทําให้เพือนมีความเกรงใจ ไม่กล้าชวนอีก
ต่อไป (สมหมาย แตงสกุล; เชาวลิต ภูมภิ าค; และวิชดุ า คงสุทธิ. 2551: 135) และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(2555: 109) ได้เพิมเติมแนวทางในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด ได้แก่ ไม่คบกับผูท้ ใช้
ี สารเสพติดหรือเกเร ซึง
มีแนวโน้มว่าจะใช้สารเสพติด หลีกเลียงการไปเทียวในสถานบันเทิง เมือมีปญั หาหรือความเครียด ควรปรึกษา
ปัญหานันกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง เพือช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี กระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิชาการ (2540) ได้ให้ข ้อเสนอแนะว่า วิธีการป้ องกันตนเองจากสารเสพติดของวัยรุ่น ได้แก่ การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ การรูจ้ กั วิธีการปฏิเสธ การรูจ้ กั จัดการกับความเครียดของตนเอง การไม่ข ้องเกียวกับเพือนทีเสพสาร
เสพติด การหลีกเลียงแหล่งมัวสุมสารเสพติด เป็ นต้น
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่ วรรณชนก จันทชุม (2547)
ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของวัยรุ่น ถือเป็ นการกระทําหรือการปฏิบตั ิตวั ของวัยรุ่นเพือไม่ให้ตน
สูบบุหรี ได้แก่ การติดตามข้อมูลความรูเ้ กียวกับอันตรายของการสูบบุหรีจากแหล่งความรู แ้ ละสือต่างๆ เนืองจาก
ตระหนักในปัญหาทางด้านสุขภาพจากการสูบบุหรี การไม่ไปสังสรรค์เข้ากลุ่มกับเพือนขณะทีมีการดืมสุราหรือ สูบ
บุหรี การไม่ใช้บุหรีเป็ นวิธีการระบายเมือมีความเครียดจากเรืองต่างๆ เช่น เรืองส่วนตัว เรืองเรียน เรืองครอบครัว
หรือเมือรูส้ กึ เหงา การไม่ลองสูบบุหรีด้วยความอยากรู อ้ ยากลองเมือได้กลินหรือเห็นผูอ้ ืนสูบ นอกจากนี การหา
กิจกรรมทีเหมาะสมทําในเวลาว่าง เช่น การเล่นกีฬา การออกกําลังกาย การทํางานอดิเรก เพือใช้เวลาว่างให้ส นุ ก
และคุม้ ค่า เป็ นต้น นอกจากนี ดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) ได้ศึกษาเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดย
เป็ นการแสดงออก การกระทํา หรือคาดว่าจะกระทําเพือป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่ การไม่สูบบุหรี การไม่มวสุ
ั มกับ
เพือนทีสูบบุหรี การปฏิเสธเมือเพือนชวน การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นต้น และศิริพร ชวนชาติ (2551) ได้
ศึก ษาพฤติ ก รรมการป้ องกันการสู บบุหรี เป็ นการป้ องกันก่ อนการเกิดปัญหาสุขภาพ เมือเด็ก และเยาวชนมี

18
พฤติกรรมทีเสียงในการทดลองสูบบุหรี โดยมีการให้ความรู ้ และการทํากิจกรรมเพือส่งเสริมสมรรถนะต่างๆ ให้แก่
เด็กและเยาวชนสามารถต้านทานอิทธิพลจากสถานการณ์หรือสิงกระตุน้ ต่างๆ ทีชักนําไปสู่การทดลองสูบบุหรี และ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพือป้ องกันการทดลองสูบบุหรีในเด็กและเยาวชน
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของวัยรุ่น ว่าเป็ นการ
ทีวัยรุ่นมีการแสดงออกเพือไม่ให้ตนเองเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี นอกจากนีได้ทบทวนความหมายของพฤติกรรม
ป้ องกันตนเองของวัยรุ่นในบริบททีใกล้เคียงกับบุหรี นันคือ แอลกอฮอล์ เนืองจากเป็ นสารเสพติดทีอยู่ในระดับ
เดียวกับบุหรีและถูกกฎหมายเช่นเดียวกัน ได้แก่ ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2548) ได้แบ่งพฤติกรรมป้ องกันการดืม
แอลกอฮอล์ เป็ น 2 ประเภท คือ 1) การควบคุมตนเอง ได้แก่ ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รูจ้ กั ปฏิเสธเมือมีบุคคล
ชักชวนให้ดมเครื
ื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ไม่ใช้เครืองดืมทีมีแอลกอลฮอล์เพือสร้างความเพลิดเพลินใจ ความกล้าหรือ
บรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายจิตใจ รู จ้ กั ผ่อนคลายความเครียด มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เมือมี
ปัญหาควรปรึกษาบุคคลใกล้ชิด ทํา กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และเลือกคบเพือนทีดี และ 2) การ
หลีกเลียงพฤติกรรมชักนํา ได้แก่ หลีกเลียงการเลือกคบเพือนทีดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ หรือติดยาเสพติดและ
หลีกเลียงการคบเพือนทีเกเร หลีกเลียงการเข้าไปในแหล่งทีจําหน่ายหรือบริการเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ ไม่กระทํา
พฤติกรรมทีก่อให้เกิดปัญหา เช่น หนีเรียน ทะเลาะวิวาท และไม่ดูโฆษณาทียัวยุหรือชักนําไปสู่การดืมเครืองดืมทีมี
แอลกอฮอล์ และดรุณวรรณ สมใจ (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมป้ องกันการดืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิตวั และแสดงออกเพือป้ องกันการดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย การหลีกเลียงการมี
กิจกรรมทีส่งเสริมหรือมีแนวโน้มทีนําไปสู่การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ การปฏิเสธหรือหาเหตุผลมาอ้างเมือถูก
ชักชวนหรือคะยันคะยอให้ดมเครื
ื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นต้น
จากความหมายและแนวคิดพฤติก รรมการป้ อ งกันการสูบบุหรีดังกล่า ว ผู ว้ ิจ ยั ได้ท าํ การสังเคราะห์
องค์ประกอบทีสําคัญของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น โดยการศึกษาทังสองประเด็นนีจะเกียวข้อง
กับผูท้ ไม่
ี เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อนเท่านัน ดังตาราง 1

ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น

ผูว้ ิจยั

ปี

การให้
ความรู ้

อาภาพร เผ่าวัฒนา,
สุรนิ ธร กลัมพากร
สมหมาย แตงสกุล,
เชาวลิต ภูมภิ าค,
วิชดุ า คงสุทธิ
สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิชาการ
วรรณชนก จันทชุม

2555

√

ดวงกมล มงคลศิลป์
ศิรพิ ร ชวนชาติ
ดวงฤทัย
สุคนธปฏิภาค
ดรุณวรรณ สมใจ
รวม

2550

การฝึ ก
ทักษะ

การสร้าง
ความ
ตระหนัก

การ
ควบคุม
ตนเอง

การสร้าง
สิงแวดล้อม
ทีดี

√

√

√

√

การไม่
ทดลอง
สูบบุหรี

การเลือก
คบเพือน

การแก้ไข
ปัญหา

√

√

√

√

2555

√

√

2540

√

2551

√

2547
2551

√

√
√

√

2557

1

1

3

การจัดการ
กับ
ความเครียด

ทํากิจกรรม
โรงเรียน/
ครอบครัว

√

√

√

√
√

√
2

รูจ้ กั ปฏิเสธ/
ต่อรอง/
ผัดผ่อน

√

√

√

√
√
√

√

√

√

5

6

5

√

3

หลีกเลียง
การไปเทียว
แหล่งมัวสุม

√

√

√
√

2548

2

ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ น
ประโยชน์

5

3

√

√

√
√

3

2
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จากตาราง 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น ผูว้ จิ ยั เลือก
องค์ประกอบทีเหมือนกันตังแต่ 3 ข้อ ขึนไป (โดยเรียงลําดับจากสูงไปตํา) ได้แก่ หลีกเลียงการไปเทียวแหล่งมัวสุม
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การเลือกคบเพือน รูจ้ กั ปฏิเสธ/ต่อรอง/ผัดผ่อน การฝึ กทักษะชีวิต การไม่ทดลองสูบ
บุหรี การแก้ไขปัญหา การจัดการกับความเครียด เมือพิจารณาองค์ประกอบข้างต้นแล้ว จึงได้ตดั พฤติกรรมทีไม่
เกียวข้องกับการสูบบุหรีโดยตรงออกไป เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ กับการจัดการกับความเครียด ดังนัน
จึงได้ทาํ การจัดกลุ่มองค์ประกอบทีเหลือทีมีความหมายใกล้เคียงกัน แล้วตังชือได้เป็ นประเด็นหลัก 2 ประการ
ได้แก่ 1) การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี (หลีกเลียงการไปเทียว/แหล่งมัวสุม/เพือนทีสูบบุหรี) และ
2) การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี (การมีทกั ษะชีวติ ทังการปฏิเสธ/เจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหา การไม่ทดลอง
สูบบุหรี) เป็ นต้น ซึงมีรายละเอียดเกียวกับองค์ประกอบของพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น ดังนี
1.4.1 การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี
การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี เป็ นการหลีกเลียงสถานการณ์ทีไม่น่าพึงประสงค์ แต่อาจ
นําพาตนเองไปสู่ความเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีได้ ซึงการหลีกเลียงเช่นนีสอดคล้องกับแนวคิดการ
เสริมแรงทางลบของทฤษฎีการเรียนรูก้ ารวางเงือนไขแบบการกระทํา ซึงเป็ นพฤติกรรมทีเกิดจากการได้รบั สัญญาณ
ว่าเหตุการณ์ทไม่
ี น่าพึงพอใจจะเกิดขึน โดยบุคคลหลีกเลียงสิงเร้าทีไม่น่าพึงพอใจนันได้ โดยการแสดงออกของ
พฤติกรรมในลักษณะอืนๆ แทน (สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2553) ตัวอย่างของการหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อ
การสูบบุหรี เช่น การหลีกเลียงการไปเทียวกลางคืน การหลีกเลียงจากการดืมแอลกอฮอล์ การหลีกเลียงจากกลุ่ม
เพือนทีมักชวนสูบบุหรี การหลีกเลียงกลุม่ เพือนทีมีแนวโน้มกระทํากิจกรรมทีเป็ นโทษ เช่น เล่นการพนัน หนีเรียน
เป็ นต้น การหลีกเลียงโดยการไม่พกบุหรีหรืออุปกรณ์การสูบบุหรีเวลาเพือนมาฝาก เป็ นต้น
สําหรับงานวิจยั ทีเกียวข้องนัน แสดงให้เห็นถึง สถานการณ์ทมีี ความยัวยุทมัี กนําพาไปสู่ความเสียงทีจะมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี ได้แก่ สุทธิร กั ษ์ ไชยรักษ์และคณะ (2553) ศึกษาพฤติก รรมการดืมสุร าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า การดืมสุรามักจะดืมสุราในสถานทีเทียวกลางคืน และมีการสูบบุหรีร่ วมด้วย
ถึงร้อยละ 25.6 ของกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าว และพบผลการวิจยั ของสุวรรณี จรูงจิตรอารี, วัฒนารี อัมมวรรธน์และ
จตุพร วิชิตสระน้อย (2556) ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของผูห้ ญิงในชุมชนเมือง พบว่า
ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ทสูี บบุหรีเป็ นประจํา มักสูบบุหรีในสถานบันเทิง ร้อยละ 29.7 ส่วนผูห้ ญิงมักสูบบุหรีกับกลุม่ เพือน
ทีสูบบุหรีเหมือนกัน ร้อยละ 63.5 นอกจากนี ยังพบว่า ผูห้ ญิงทีมีเพือนสนิทสูบบุหรีจะสูบบุหรีสูงกว่ากลุ่มทีไม่มี
เพือนสนิทสูบบุหรีถึง 15.1 เท่า และผูห้ ญิงทีมีผูป้ กครอง บิดาและ/หรือมารดาสูบบุหรีจะสูบบุหรีสูงกว่ากลุ่มที
ผูป้ กครอง บิดาและ/หรือมารดาไม่สูบบุหรีถึง 3.5 เท่า จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทีมี
ความยัวยุทีจะนําพาไปสู่ความเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีมาในรู ปแบบของสถานที เช่น สถานทีเทียว
กลางคืน เป็ นต้น หรือบุคคล เช่น กลุม่ เพือนสนิททีมีการสูบบุหรี เป็ นต้น
สรุปได้ว่า การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกด้วยการเลือกหลีกหนี
หรือห่างออกจากสถานการณ์ยวยุ
ั ทงสถานที
ั
และบุคคล หรือกิจกรรมทีนําไปสู่ความเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการสูบ
บุหรี
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1.4.2 การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
โดยปกติแล้ว แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) มีความสําคัญกับผูท้ เจ็
ี บป่ วยเรือรัง ซึงมี
เพียงตัวผูป้ ่ วยสามารถรับผิดชอบการดูแลตนเองในชีวิตประจําวันตามระยะเวลาของอาการเจ็บป่ วย ดังนัน การ
จัดการตนเองจึงถือเป็ นภาระหน้าทีตลอดชีวิต (Lorig; & Holman. 2003) งานวิจยั ทีผ่านมาจึงเชือมโยงกับการ
ป้ องกันระดับทุติยภูมแิ ละระดับตติยภูมิ (Secondary and tertiary prevention) (Lorig. 1996) แต่แนวคิดการ
พัฒนาการจัดการตนเอง มีจุดมุง่ หมายเพือเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการปรับปรุงสภาวะทางสุขภาพ ไม่
ว่าบุคคลนันจะมีสุขภาพหรือโรคภัย ระดับใดก็ตาม ดังนัน การจัดการตนเองจึงสามารถมองได้ทงกระบวนการ
ั
ป้ องกันทัง 3 ระดับ รวมทังการป้ องกันระดับปฐมภูมดิ ว้ ย ซึงในบริบทของการป้ องกันระดับปฐมภูมิ (Primary
prevention) กําหนดให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเองผ่านธรรมชาติของพฤติกรรมต่างๆ และเลือกทีจะมี
สุขภาพสมบูรณ์ และหลีกเลียงอาการเจ็บป่ วย (Grady; & Gough. 2014) โดยในการวิจยั ครังนี เป็ นการป้ องกัน
ระดับปฐมภูมิ เป็ นกลุม่ บุคคลทัวไป ทีไม่มภี าวะเจ็บป่ วยเกิดขึนในชีวติ ประจําวัน การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ
ตนเอง จึง เป็ นการนํา เอาแนวคิด การจัดการตนเองมาสู่ ก ารปฏิบ ตั ิใ นมิติข องการสร้า งเสริ มสุขภาพ ซึงเป็ น
กระบวนการทีทําให้บุคคลสามารถเพิมสมรรถนะในการควบคุมสุขภาพของตนเองและทําให้สุขภาพดีขนึ (อังศินนั ท์
อินทรกําแหง. 2558; อ้างอิงจาก พิศกั ดิ ชินชัย. 2556: 17) หรือเป็ นการจัดการตนเองเพือให้มสี ุขภาพทีสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรค ปราศจากโรคภัยคุกคาม รวมทังการทีบุคคลไม่มพี ฤติกรรมเสียงในการดําเนินชีวิต
นันคือ นักเรียนสามารถป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมการสูบบุหรีได้ โดยจะต้องมีการเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life
skills) เพือป้ องกันการเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี ซึงองค์การอนามัยโลก (WHO. 1997: 1) ได้ให้ความหมายของ
ทักษะชีวิตว่า “เป็ นความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ ซึงช่วยให้บุคคลจัดการกับความ
ต้องการและสิงท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยกระทรวงสาธารณสุข กองสุขศึกษา
(2542: 44) ได้ให้ขยายความหมายของทักษะชีวิตต่อจากองค์การอนามัยโลกว่า “และเตรียมพร้อมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ ยการฝึ กฝนอบรม” การสอนให้
เกิดทักษะชีวติ นันปรากฎในหลากหลายโปรแกรมทางการศึกษา โดยนํามาใช้ทงการป้
ั
องกันการใช้สารเสพติด การ
ป้ องกันการตังครรภ์ในวัยรุ่น การส่งเสริมความฉลาดทางเชาวน์ปญั ญา การป้ องกันโรคเอดส์ การสร้างสันติภาพ
และการส่งเสริมความมันใจในตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเอง (WHO. 1997: 3-4) ดังนัน การสอนให้เกิด
ทักษะชีวติ ในเด็กและวัยรุ่นนันจึงถือเป็ นการส่งเสริมสุขภาพจิตทีดีและการมีพฤติกรรมทีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมี
การวิจยั ทีชีว่าการสอนทักษะเหล่านีเป็ นแนวคิดทีมีประสิทธิภาพสําหรับการป้ องกันในขันปฐมภูมิ (WHO. 1997:
4; citing Errecart; et al. 1991; Perry; & Kelder. 1992; Caplan; et al. 1992) โดยการส่งเสริมการสอน
ให้เกิดทักษะชีวิตนัน เป็ นการสอนความสามารถต่างๆ ทีควรจะได้รบั ด้วยการเปลียนแปลงในวัฒนธรรมและ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ต่างๆ ยังมีเยาวชนจํานวนมากทีมีทกั ษะชีวติ ทีไม่เพียงพอทีจะช่วยให้สามารถจัดการกับความ
ต้องการและความเครียดทีมากขึน (WHO. 1997: 5) ดังนัน ทักษะชีวิตจึงมีความจําเป็ นทีควรจะต้องส่งเสริมให้
เกิดทักษะทีจําเป็ นต่อการใช้ชวี ติ ในสังคมปัจจุบนั
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สํา หรับงานวิจ ยั ทีเกียวข้อ งได้แสดงให้เ ห็น ถึงการมีท กั ษะชีวิตนันสามารถช่วยป้ องกันตนเองจาก
พฤติกรรมการสูบบุหรีได้ ได้แก่ พัชรี มีชาํ นาญ (2547) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์
ทักษะชีวติ เพือป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า ทักษะชีวติ โดยมีทงทั
ั กษะการแก้ไขปัญหา
พฤติก รรมทีเสียงต่ อ การสูบบุหรี และทัก ษะการปฏิเสธการชัก ชวนให้มีพฤติกรรมเสียงต่ อการสู บบุหรี นันมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนดวงกมล มงคลศิลป์
(2550) ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรูเ้ พือพัฒนาทักษะชีวติ ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในเด็กวัยรุ่น
ตอนต้น พบว่า กลุ่ม เด็กวัย รุ่นตอนต้นควรมีก ารพัฒนาทักษะชีวิตทีจํา เป็ นในการเผชิญสถานการณ์ทีนําไปสู่
พฤติกรรมการสูบบุหรี ได้แก่ ทักษะความตระหนักในตนเองเกียวกับการสูบบุหรี ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
แก้ไขปัญหา และทักษะการปฏิเสธ เป็ นต้น ซึงทักษะเหล่านีช่วยให้เด็กวัยรุ่นตอนต้นสามารถป้ องกันตนเองจากการ
สูบบุหรีได้มากกว่ากลุม่ เด็กวัยรุ่นตอนต้นทีไม่มกี ารพัฒนาทักษะชีวติ หรือได้รบั เพียงแค่ ความรู ท้ วไป
ั และกฤษณา
ตรียมณีรตั น์ (2544) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้การสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยการ
เรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมทีมีต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 พบว่า ทักษะชีวติ
ในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีความเหมาะสมกับนักเรียน ประกอบด้วย ทักษะความตระหนักรู ใ้ นตนเองเกียวกับ
การสูบบุหรี ทักษะการตัดสินใจไม่สูบบุหรีและแก้ไขปัญหา ทักษะการปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพ และทักษะการ
จัดการกับความเครียด เป็ นต้น จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทักษะชีวิตทีมีความสําคัญทีช่วยให้เกิด
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น ได้แก่ ทักษะความตระหนักรูใ้ นตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
แก้ไขปัญหา ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการจัดการกับความเครียด ซึงผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเกียวกับการแสดงทักษะ
ออกมาเป็ นการกระทําหรือเป็ นพฤติกรรม จึงได้พจิ ารณาความเหมาะสมและได้คดั เลือกทักษะทีเกียวข้องโดยตรง
หรือมีลกั ษณะเฉพาะกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น ได้แก่ การสือสารเพือป้ องกันการสูบบุหรี (เช่น
การปฏิเสธ เป็ นต้น) และการแก้ไขปัญหา เป็ นต้น
สรุปได้ว่า การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกถึงการใช้ทกั ษะทีตนเองมีในการ
ป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี ซึงเป็ นทักษะทีมีความสําคัญทีช่วยให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่น การ
สือสารเพือป้ องกันการสูบบุหรี การแก้ไขปัญหา เป็ นต้น
การวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีตามนิยามปฏิบตั ิการทีได้
สร้างขึน โดยมีเนือหาเกียวกับการแสดงออกในการป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมการสูบบุหรี สามารถแบ่งได้เป็ น 2
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี และด้านการจัดการตนเองต่อการสูบ
บุหรี มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ปฏิบตั ิมากทีสุด” ถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูง
กว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า

23

ส่วนที 2 รูปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น (Integrative Model of Adolescent
Health Risk Behavior: IMAHRB) พัฒนาขึนโดยคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser. 2010) โดยบูรณา
การหลากหลายแนวคิดและทฤษฎี เช่น ทฤษฎีระบบนิเวศน์ (Bronfenbrenner. 1979) ทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ น
ปัญหา (Jessor; & Jessor. 1977) ทฤษฎีพฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น (Jessor. 1991) ทฤษฎีวุฒิภาวะของการคิด
พิจารณา (Steinberg; & Cauffman. 1996; Cauffman; & Steinberg. 2000) เป็ นต้น เพือกําหนดเป็ นกรอบ
แนวทางในการศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึงสามารถอธิบาย
รายละเอียดในแต่ละแนวคิดทฤษฎี ได้ดงั นี
2.1 ทฤษฎีระบบนิ เวศน์ (Ecological systems theory)
ทฤษฎีระบบนิเวศน์ (Bronfenbrenner. 1979; 1994) เป็ นทฤษฎีทีถูกสร้า งขึนเพือการวิเคราะห์
โครงสร้างหรือบริบทของสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อรูปแบบและลักษณะพัฒนาการของมนุ ษย์ นันคือ บุคคลจะ
เกิดขึนได้อนั เนืองมาจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้อมรอบตัว หรือ สิงแวดล้อมเป็ นบริบททางด้านพัฒนาการ
ของบุคคล โดยแบ่งเป็ นระบบทีเป็ นโครงสร้าง ดังนี
1. ระบบจุลภาค (Microsystems) เป็ นระบบหน่วยย่อยทีสุด เป็ นรูปแบบของกิจกรรม บทบาททาง
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีบุคคลได้รบั มาจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้อมใกล้ตวั ทีสุด ได้แก่
ครอบครัว โรงเรียน กลุม่ เพือน และสถานทีทํางาน เป็ นต้น เช่น หากวัยรุ่นมีสมั พันธภาพทีดีกบั บิดามารดา หรือคบ
เพือนทีดี วัยรุ่นได้เรียนรูค้ าํ แนะนําในสิงทีดี ไม่เข้าใกล้สิงทีเป็ นอบายมุข จึงทําให้สามารถป้ องกันการสูบบุหรีได้
2. ระบบความสัมพันธ์ (Mesosystems) เป็ นระบบความสัมพันธ์ทีเชือมโยงระหว่างกันของบริบท
หรือสิงแวดล้อมทีมีส่วนในพัฒนาการของบุคคลมากกว่า 2 แหล่งขึนไป ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน เช่น หากมีความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนจะทําให้วยั รุ่นสามารถเตรียมพร้อมรับมือ ต่อ
สถานการณ์ทียัวยุทีอาจนําไปสู่การสูบบุหรีได้ เป็ นต้น อีกนัยหนึง ระบบความสัมพันธ์นีถือเป็ นระบบของระบบ
จุลภาคหลายๆ ระบบ
3. ระบบภายนอก (Exosystems) เป็ นระบบความสัมพันธ์ทเชื
ี อมโยงระหว่างกันของบริบทมากกว่า
2 แหล่งขึนไป แต่มอี ย่างน้อยบริบท 1 แหล่งทีไม่ได้เกียวข้องกับพัฒนาการของบุคคลโดยตรง แต่เป็ นเหตุการณ์ที
เกิดขึนทีมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อกระบวนการทีส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของบุคคล ได้แก่ สถานทีทํางานของบิดา
มารดา เครือข่ายทางสังคมของครอบครัว และบริบทชุมชนละแวกบ้านใกล้เคียง เป็ นต้น เช่น หากบิดามารดา
ทํางานหนักไม่มเี วลามาควบคุมกํากับดูแลวัยรุ่นอย่างจริงจัง อาจทําให้วยั รุ่นไม่มวี ุฒภิ าวะทีเพียงพอ เพือนชวนสูบ
บุหรี ก็คล้อยตามทีจะสูบบุหรีได้งา่ ย
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4. ระบบมหภาค (Macrosystems) เป็ นระบบทีอยู่ภายนอกสุดทีครอบคลุมระบบทีกล่าวมาข้างต้น
มีลกั ษณะเป็ นระดับของวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมย่อยในรูปแบบของระบบความเชือ เนือหาความรู ้ วัตถุ ประเพณี
แบบแผนการดําเนินชีวิต ทีอยู่ภายใต้ระบบต่างๆ เปรียบเสมือนเป็ นแบบแผนทางสังคม (Societal blueprint)
สําหรับวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมย่อยหนึงๆ แบบแผนการกระทํา ทีถูก สร้างขึน ได้แก่ กฎระเบียบ นโยบาย
ข้อบังคับทีสร้างขึนเพือควบคุมการบริโภคยาสูบในวัยรุ่น เช่น ห้ามขายบุหรีให้เด็กตํากว่า 18 ปี และห้ามสูบบุหรีใน
สถานทีราชการ รวมทังโรงเรียนด้วย ซึงกฎหมาย ข้อบังคับหรือนโยบายเหล่านีจึงเป็ นสิงทีวัยรุ่นพึงปฏิบตั ิตาม
5. ระบบเวลา (Chronosystems) เป็ นระบบทีมีความเกียวข้องกับการเปลียนแปลงข้ามช่วงเวลา ไม่
เพียงการเปลียนแปลงคุณลักษณะส่วนบุคคล แต่เป็ นการเปลียนแปลงสิงแวดล้อมทีบุคคลอาศัยอยู่ดว้ ย ได้แก่
การเปลียนแปลงช่วงชีวติ ในโครงสร้างครอบครัว สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การจ้างงาน ทีอยู่อาศัย หรือระดับ
ความสู ญเสีย และระดับความสามารถในชีวิตประจํา วัน เป็ นต้น เช่น ความทรงจําในวัย เด็กจํา ได้ว่าในอดีตปู่
เสียชีวติ จากโรคมะเร็งปอด เป็ นผลมาจากการสูบบุหรี มีการเจาะคอ เห็นแล้วรูส้ กึ ทรมาน เลยจําได้ว่าน่ากลัว จึงไม่
คิดอยากทีจะลองสูบบุหรีเลย
ทฤษฎีระบบนิเวศน์เป็ นแนวคิดทีเน้นทําความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับสิงแวดล้อมใน
ระบบต่างๆ ซึงสิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน จะมีความซับซ้อนมากขืน ทังนี
พัฒนาการของบุคคลจะเกิดขึนจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในระบบจุลภาค หรือบริบทแวดล้อมทีใกล้ตวั
ทีสุด ส่วนโครงสร้า งในระบบอืนๆ เป็ นระบบทีอยู่ไกลออกไปทีมีอิทธิพลต่ อพัฒนาการของบุคคลเช่นกัน ซึง
โครงสร้างของทฤษฎีระบบนิเวศน์เหล่านีจึงถือเป็ นกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห์ในการอธิบายการมีปฏิสมั พันธ์
ของนักเรียนกับสิงแวดล้อมต่างๆ เช่น ครอบครัว กลุม่ เพือน โรงเรียน สือ ชุมชน รวมทังนโยบายข้อบังคับต่างๆ
เป็ นต้น ทีมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (Problem-Behavior Theory: PBT)
ทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา เป็ นกรอบแนวคิดทีสําคัญทีมาจากกรอบแนวคิดทางจิตสังคม โดยทฤษฎี
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหาพัฒนามาจากแนวคิดพืนฐานเรืองค่านิยมและคาดหวังจากทฤษฎีการเรียนรู ท้ างสังคมของ
รอตเตอร์ (Rotter. 1971) และแนวคิดความไร้ระเบียบของเมอร์ตนั (Jessor; Donovan; & Costa. 1991;
citing Merton. 1957) โดยกรอบแนวคิดได้นาํ มาประยุกต์ใช้เป็ นครังแรกในการศึกษาพฤติกรรมการดืมสุราและ
พฤติก รรมทีเป็ นปัญหาอืนๆ ในชุมชนขนาดเล็ก ทีมีเชือชาติหลากหลายในตะวันตกเฉี ย งใต้ของรัฐ โคโลราโด
(Jessor; Donovan; & Costa. 1991; citing Jessor; et al. 1968) ต่อมา ได้มกี ารพัฒนากรอบแนวคิดใหม่ที
ได้จากการศึกษาวิจยั ช่วงยาวของพฤติก รรมทีเป็ นปัญหาและพัฒนาการทางจิตสังคมในกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรีย น
มัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (Jessor; & Jessor. 1977) จนกระทังในปัจจุบนั ได้มกี ารนําแนวคิด
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหานําไปใช้กนั อย่างแพร่หลาย และนําไปใช้ศึกษาพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาทีมีความหลากหลาย
ของวัยรุ่นด้วย (Jessor. 1987; Donovan; Jessor; & Costa. 1991; Jessor; et al. 1995; Donovan. 1996;
Dinh; et al. 2002; Jessor; et al. 2003; Ko; et al. 2009)
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โครงสร้างทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (Jessor; Donovan; & Costa. 1991: 18-35) ประกอบด้วย
3 ระบบใหญ่ๆ ของตัวแปรจิตสังคม ประกอบด้วย ระบบบุคลิกภาพ (Personality system) ระบบการรับรู ้
สิงแวดล้อม (Perceived-environment system) และระบบพฤติกรรม (Behavior system) โดยระบบทังสาม
ถือเป็ นระบบทีสามารถอธิบายการเกิดขึน/ไม่เกิดขึนของพฤติกรรมหนึงๆ โดยภายในแต่ละระบบจะมีการอธิบายตัว
แปรจะมีทงการกระตุ
ั
น้ ให้เ กิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (Instigations) หรือเป็ นตัวควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรม
(Controls) ซึงทังสองนีเป็ นภาวะกลไกทีเรียกว่า “การมีแนวโน้ม” (Proneness) เป็ นตัวชีถึงแนวโน้มการเกิด
พฤติก รรมทีเป็ นปัญหา เมือเกิดการมีแนวโน้มในทังสามระบบร่ วมกัน เรีย กว่า “การมีแนวโน้มทางจิตสังคม
โดยรวม” (Overall psychosocial proneness) ซึงถือเป็ นแนวคิดหลักในทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาสําหรับ
การทํานายและการอธิบายการเปลียนแปลงในพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา ส่วนการกระตุน้ ให้เกิดพฤติก รรมทีเป็ น
ปัญหา (Instigations) และการควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (Controls) มีแนวคิดทีคล้ายคลึงกับ
ปัจจัยเสียง (Risk factors) และปัจจัยป้ องกัน (Protective factors) ซึงการมีปฏิสมั พันธ์หรือความสมดุลของทัง
สองตัวนี สามารถเรียกว่า “ปัจจัยเสียง (และปัจจัยป้ องกัน) ทางจิตสังคม” (Psychosocial risk (and protective)
factors) ในการอธิบายพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา โดยนิยามของพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาคือ พฤติกรรมทีผิดแปลกไป
จากบรรทัดฐานหรือกฎหมาย ข้อบังคับของสังคมนันๆ หรือ เป็ นพฤติกรรมทีสังคมไม่เห็นด้วย ไม่ให้การยอมรับ
และมีแนวโน้มทีสังคมจะตอบสนองด้วยการปฏิเสธ การควบคุม การลงโทษทางสังคม หรือแมก้ ระทังการลงโทษ
ทางกฎหมาย (เช่น การจําคุก เป็ นต้น) ต่อพฤติกรรมทีเป็ นปัญหานันๆกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ น
ปัญหา แสดงดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรเชิงเหตุ-ภูมิหลัง

ตัวแปรจิตสังคม

ตัวแปรพฤติกรรมทางสังคม

ระบบบุคลิกภาพ
โครงสร้างกระตุน้ ให้กระทําพฤติกรรม
ค่ านิยมต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน
ค่ านิยมต่อความเป็ นอิสระ
ค่ านิยมต่อการแสดงอารมณ์
ความไม่ตรงกันของค่ านิยม ความเป็ น
อิสระ-ผลสัมฤทธิทางการเรียน
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิทางการเรียน
ความคาดหวังในความเป็ นอิสระ
ความคาดหวังในการแสดงอารมณ์
โครงสร้างความเชือส่วนบุคคล
การวิพากษ์วิจารณาทางสังคม
ความเหินห่าง
การเห็นคุณค่ าในตนเอง
ความเชืออํานาจภายใน-ภายนอกตน
โครงสร้างการควบคุมส่วนบุคคล
การไม่ยอมรับต่อความเบียงเบน
การยึดมันในศาสนา
ความไม่ตรงกันในหน้าทีทางบวก-ลบ

โครงสร้างสังคม-ประชากร
การศึกษาของบิดามารดา
อาชีพของบิดามารดา
กลุ่มศาสนาของบิดามารดา
โครงสร้างครอบครัว

การถ่ายทอดทางสังคม
อุดมการณ์ของบิดามารดา
ความเชือในธรรมเนียม/ประเพณี
ของบิดามารดา
การยึดมันในศาสนาของบิดามารดา
บรรยากาศภายในบ้าน
การควบคุม-กํากับของมารดา
ปฏิสมั พันธ์ทางอารมณ์ของมารดา
อิทธิพลของกลุ่มเพือน
ความสนใจเพือน
อิทธิพลของสือ
ความเกียวข้องกับโทรทัศน์

ระบบพฤติกรรม
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
การเสพกัญชา
การมีเพศสัมพันธ์
การสูบบุหรี
การดืมแอลกอฮอล์
การดืมแอลกอฮอล์ทเป็ี นปัญหา
พฤติกรรมเบียงเบนโดยทัวไป
โครงสร้าง
ดัชนีพฤติกรรมทีเป็นปัญหาต่างๆ
พฤติกรรมทีพึงประสงค์
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ความสามารถทางวิชาการ

ระบบการรับรูส้ ิงแวดล้อม
โครงสร้างสิงแวดล้อมระยะไกล
การสนับสนุ นจากบิดามารดา-กลุ่มเพือน
การควบคุมจากบิดามารดา-กลุ่มเพือน
ความเข้ากันได้ของบิดามารดากับกลุ่มเพือน
อิทธิพลของบิดามารดา-กลุ่มเพือน
โครงสร้างสิงแวดล้อมระยะใกล้
บิดามารดายอมรับพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
กลุ่มเพือนยอมรับพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
ตัวแบบกลุ่มเพือนต่อพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างของทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
ทีมา: Jessor, R.; & Jessor, S. (1977). Problem Behavior and Psychosocial Development.
p. 38.
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กรอบแนวความคิดของทฤษฎีพ ฤติก รรมทีเป็ นปัญหา (Problem-Behavior Theory: PBT) มี
รายละเอียด (Jessor; & Jessor. 1977; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. 2556: 16-17) ดังนี
1. ระบบบุคลิกภาพ (Personality system) มีดงั นี
1.1 โครงสร้างการกระตุน้ /ยัวยุจูงใจให้กระทํา (Motivational instigation) ประกอบด้วย ค่านิยม
และความคาดหวัง กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมต่อเป้ าหมาย 3 อย่าง คือ ผลสัมฤทธิทางการเรียน ความเป็ นอิสระ
และการแสดงออกทางอารมณ์ พบว่า การมีค่านิยมต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน จะมีพฤติกรรมด้านการเรียนสูง ทัง
ยังส่งผลต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ในโรงเรียนอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ก็มคี วามเชือว่าการมีค่านิยมต่อความเป็ น
อิสระจะไม่ค่อยเกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค์ซงมั
ึ กเกียวข้องกับพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม การมีค่านิยมต่อความเป็ น
อิสระมากกว่าค่านิยมต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน จะทําให้เกิดการจูงใจให้กระทําพฤติกรรมทีเป็ นอิสระมากกว่า
พฤติกรรมตามเป้ าหมายทีมุง่ ไปสู่ผลสัมฤทธิทางการเรียน ดังนัน เด็กจึงจะเกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
1.2 โครงสร้างความเชือส่วนบุคคล (Personal beliefs structure) เป็ นความเชือของบุคคลที
เกียวข้องกับการควบคุมการรูค้ ิดแสดงออกเพือต่อต้านพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา ตัวแปรในโครงสร้าง ได้แก่ ความ
เหินห่าง การวิพากษ์วจิ ารณ์ทางสังคม ความภาคภูมใิ จในตนเอง และความเชืออํานาจภายใน-ภายนอกตน ทังนี
ความเหินห่างเป็ นความไม่แน่ใจในตนเอง มีความสงสัยในบทบาทตนเอง เชือว่าตนถูกทิงให้โดดเดียว ความเชือ
ดังกล่า วมีส่วนในการลดอิทธิพลของการกํากับตนเอง เกิดขึนพร้อ มกับความรู ส้ ึกของบุคคลทีมีเป้ าหมายและ
ความรูส้ กึ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ในส่วนการวิพากษ์วจิ ารณ์ทางสังคม เป็ นระดับของการยอมรับและการปฏิเสธค่านิยม
บรรทัดฐาน ข้อปฏิบตั ิของสังคม และความเชือทีชอบด้วยกฎหมาย ช่วยให้ไม่ละเมิดข้อกําหนดและบรรทัดฐานของ
สังคม เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นตัวทีช่วยยับยัง/ลดโอกาสไม่ให้เกียวข้องกับพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
1.3 โครงสร้างการควบคุมส่วนบุคคล (Personal control structure) เป็ นการควบคุมพฤติกรรม
ได้รวมเอาตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา ได้แก่ การไม่ยอมรับต่อความเบียงเบน การยึดมันใน
ศาสนา และความไม่ตรงกันของหน้าทีทางบวก-ลบ เป็ นต้น พิจารณาได้จากเจตคติของวัยรุ่นต่อการกระทําผิดหรือ
การกระทําทีมีความเบียงเบน เช่น การลักขโมย การก้าวร้าว ความรุนแรง เป็ นต้น ถ้ามีเจตคติต่อสิงเหล่านีในทาง
ลบ โอกาสทีเกียวข้องกับพฤติกรรมเหล่านีก็จะน้อย เช่นเดียวกัน หากมีเจตคติในทางบวก ก็จะมีโอกาสเสียงทีจะ
เกิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา นอกจากนี การยึดมันในศาสนา (Religiosity) เป็ นความเชือในทางศาสนา มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ซึงเป็ นการควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา
2. ระบบการรับรูส้ งแวดล้อม
ิ
(Perceived-environment system) มีดงั นี
2.1 โครงสร้างสิงแวดล้อมระยะไกล (Distal environment structure) ได้แก่ การควบคุมทาง
สังคม การสนับสนุนทางสังคม และอิทธิพลของกลุ่มเพือนและบิดามารดา เป็ นต้น การรับรู ก้ ารควบคุมจากกลุ่ม
เพือนและบิดามารดา รวมทังการสนับสนุ นทางสังคม โดยเฉพาะบิดามารดา ช่วยลดโอกาสเกิดพฤติกรรมทีเป็ น
ปัญหาและเนืองจากวัยรุ่นมักคล้อยตามกลุม่ เพือน จึงได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ เพือนมากกว่าบิดามารดา โอกาสทีจะ
เกิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหานันจะได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ เพือน เพราะการเข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มเพือนจะได้รบั
การยอมรับจากกลุม่ เพือนมากกว่า รวมทังการเป็ นตัวแบบของพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาภายในกลุม่ เพือนด้วย
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2.2 โครงสร้างสิงแวดล้อมระยะใกล้ (Proximal environment structure) ได้แก่ การเปิ ดใจ
ยอมรับพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา และตัวแบบของกลุม่ เพือนต่อพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา เป็ นต้น ถ้าการเปิ ดใจยอมรับ
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหาของกลุม่ เพือน หรือการให้บดิ ามารดาหรือกลุ่มเพือนมีการยอมรับหรือมีความเห็นชอบใน
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหาเหล่านันมากขึน วัยรุ่นก็จะมีโอกาสเสียงทีจะแสดงออกในพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาดังกล่าวได้
มากขึน
3. ระบบพฤติกรรม (Behavior system) ซึงเป็ นระบบสุดท้ายของทฤษฎี มีดงั นี
3.1 โครงสร้างพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (Problem behavior structure) ได้แก่ การใช้สารเสพติด
การมีเพศสัมพันธ์ การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี พฤติกรรมเบียงเบนโดยทัวไป (เช่น การใช้ความ
รุนแรง อันธพาล) เป็ นต้น นันคือ หากวัยรุ่นเกียวข้องกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงเหล่านีแล้ว ย่อมมีแนวโน้มที
จะเกียวข้องกับพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาอืนๆ ตามมาด้วย
3.2 โครงสร้างพฤติกรรมทีพึงประสงค์ (Conventional behavior structure) เป็ นพฤติกรรมที
สังคมให้การยอมรับ โดยสังคมเห็นด้วยว่ามีความเหมาะสมกับวัยรุ่น ได้แก่ การเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และ
ความสามารถทางวิชาการ เป็ นต้น โดยประเมินจากความถีในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนา รวมทังประเมินจาก
ผลการเรียน นอกจากนี สถานทีประกอบกิจกรรมทางศาสนาและโรงเรียน ได้รบั การมองว่าเป็ นหน่วยทางสังคมที
ช่วยในการถ่า ยทอดพฤติกรรมทีพึงประสงค์ การเรียนรู พ้ ฤติก รรมทีพึงประสงค์ พฤติก รรมทีดีงามเหมาะสม
ตลอดจนสร้างเครือข่ายสังคมทีใหญ่ขนต่
ึ อไป
โดยสรุปในการอธิบายทฤษฎี จะมีการถ่วงดุลระหว่างการกระตุน้ /ยัวยุ (Instigation) ให้เกิดพฤติกรรม
ทีเป็ นปัญหากับการควบคุม (Control) ไม่ให้เกิดพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาทีเป็ นตัวกําหนดแนวโน้ม (Proneness) ที
จะทําให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา การถ่วงดุลกันระหว่างการกระตุน้ /ยัวยุ และการควบคุมทีประกอบอยู่ใน 3
ระบบ ตามทฤษฎีทเป็
ี นตัวกําหนดระบบแนวโน้มทีจะกําหนดตัวแปรทางจิตวิทยาทีเกียวข้องกับพฤติกรรมทีเป็ น
ปัญหา
จากทฤษฎีพ ฤติก รรมทีเป็ นปัญหาข้า งต้น ผู ว้ ิจ ยั ศึก ษาเกียวกับ พฤติก รรมการสู บบุหรี ซึงถือ เป็ น
พฤติก รรมเสียงหรือ เป็ นพฤติก รรมทีเป็ นปัญหา การทําความเข้า ใจพฤติก รรมการสู บบุหรีของวัย รุ่ น จึงต้อ ง
พิจารณาจากระบบทีสําคัญทัง 3 ระบบทีมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ได้แก่ ระบบบุคลิกภาพ ระบบการรับรู ้
สิงแวดล้อม และระบบพฤติกรรม โดยเชือว่าพฤติกรรมทีเป็ นปัญหาของวัยรุ่นนันไม่ได้เกิดขึนเนืองจากระบบการ
รับรูส้ งแวดล้อมแต่
ิ
เพียงอย่างเดียวเท่านัน หากเกิดขึนตามระบบบุคลิกภาพร่วมด้วย นันคือ ระบบทังสามมีความ
เกียวข้องซึงกันและกัน ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ เช่น สิงทีวัยรุ่นมีค่านิยม การคาดหวังต่อความสําเร็จในด้าน
การเรียนตําและมีการเห็นคุณค่าในตนเองตํา จึงทําให้วยั รุ่นแสดงพฤติกรรมการสูบบุหรี เช่นเดียวกับการทีวัยรุ่น
ได้รบั อิทธิพลจากกลุม่ เพือน ทําให้วยั รุ่นได้รบั ค่านิยมและยอมรับค่านิยมจากกลุ่มเพือน ทําให้วยั รุ่นมีพฤติกรรม
การสูบบุหรีได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันการทีวัยรุ่นมีพฤติกรรมการสูบบุหรีอาจส่งผลให้กลุม่ เพือนยอมรับวัยรุ่นเข้า
กลุม่ ได้เช่นกัน
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2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น (Adolescent Risk Behavior)
เจสเซอร์ (Jessor. 1991) ได้พฒั นาและปรับปรุงมาจากทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา โดยแนวคิดนีมุ่ง
อธิบายถึงสาเหตุหลัก 5 ปัจจัยทีทําให้วยั รุ่นเกิดพฤติกรรมเสียง เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี โดยมีการแสดงให้เห็น
โยงใยสาเหตุของปัญหา (Web of Causation) หรือ เป็ นกรอบแนวคิดทีอธิบายพฤติกรรมเสียงของวัยรุ่นที
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักทีมีความสัมพันธ์ซงกั
ึ นและกัน นอกจากนีปัจจัยทัง 5 ปัจจัยยังมีความสัมพันธ์ซึงกัน
และกันกับพฤติกรรมเสียง และพฤติกรรมเสียงต่างๆ มีความสัมพันธ์ซึงกันและกันกับผลลัพธ์ของความเสียงนัน
ดังภาพประกอบ 2
ปัจจัยชีวภาพ /
กรรมพันธุ ์
- ปัจจัยเสียง
ประวัติการติดสุรา
ของครอบครัว
- ปัจจัยป้ องกัน
เชาวน์ปญั ญาสูง

ปัจจัยสิงแวดล้อมทาง
สังคม
- ปัจจัยเสียง
ความยากจน
ภาวะไร้บรรทัดฐาน
- ปัจจัยป้ องกัน
คุณภาพโรงเรียน
ความสามัคคีใน
ครอบครัว

- พฤติกรรมทีเป็นปัญหา
การใช้สารเสพติด
การทําผิดกฎหมาย
การขับขีขณะมึนเมา

- สุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บ
ความเครียดตํา

ปัจจัยการรับรู ้
สิงแวดล้อม
- ปัจจัยเสียง
ตัวแบบพฤติกรรมที
เบียงเบน
- ปัจจัยป้ องกัน
ตัวแบบพฤติกรรมที
พึงประสงค์

พฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น
- พฤติกรรมทีเกียวข้องกับสุขภาพ
การกินสิงทีไม่ดีกบั ร่างกาย
การบริโภคยาสูบ
การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ปัจจัยบุคลิกภาพ
- ปัจจัยเสียง
รับรูโ้ อกาสชีวิตตํา
การเห็นคุณค่ าใน
ตนเองตํา
- ปัจจัยป้ องกัน
ค่ านิยมต่อความสําเร็จ
ค่ านิยมต่อสุขภาพ

ปัจจัยพฤติกรรม
- ปัจจัยเสียง
การดืมทีเป็ นปัญหา
การเรียนตํา
- ปัจจัยป้ องกัน
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
โบสถ์
ความเกียวข้องกับ
โรงเรียนและชมรม

- พฤติกรรมทีเกียวกับโรงเรียน
การหนีเรียน
การถูกพักการเรียน
การใช้สารเสพติดในโรงเรียน

ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพและการดําเนิ นชีวิต
- บทบาททางสังคม
- พัฒนาการบุคคล
สอบตก
ซึมเศร้า
การแยกออกจากสังคม
ฆ่าตัวตาย

- ความพร้อมเป็ นผูใ้ หญ่
ทักษะการทํางานจํากัด
การขาดแรงจูงใจ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดพฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น
ทีมา: Jessor, R. (1991). Risk Behavior in Adolescence: A Psychosocial Framework for
Understanding and Action. Journal of Adolescent Health. 12: 602.
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ปัจจัยเชิงสาเหตุของปัญหา ประกอบด้วย 5 กลุม่ ปัจจัย โดยภายในกลุม่ ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ
ทังปัจจัยเสียง (Risk factors) เป็ นปัจจัยทีทําให้แสดงพฤติกรรมเสียง และปัจจัยป้ องกัน (Protective factors)
เป็ นปัจจัยทีช่วยป้ องกันไม่ให้แสดงพฤติกรรมเสียง ดังนี 1) ปัจจัยทางชีวภาพหรือกรรมพันธุ ์ (Biology/genetics)
ปัจจัยเสียง เช่น ประวัติการติดเหล้าในครอบครัว และปัจจัยป้ องกัน เช่น ระดับเชาวน์ปญั ญาสูง 2) ปัจจัยทาง
สภาวะทางสังคม (Social environment) ปัจจัยเสียง เช่น ความยากจน ภาวะไร้บรรทัดฐาน และปัจจัยป้ องกัน
เช่น คุณภาพโรงเรีย น ความสามัคคีก นั ของครอบครัว 3) ปัจ จัย ทางการรับรู ส้ ภาพแวดล้อ ม (Perceived
environment) ปัจจัยเสียง เช่น ตัวแบบของพฤติกรรมทีเบียงเบน และปัจจัยป้ องกัน เช่น ตัวแบบพฤติกรรมที
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิหรือพฤติกรรมทีพึงประสงค์ 4) ปัจจัยทางบุคลิกภาพ (Personality) ปัจจัยเสียง เช่น การ
รับรู โ้ อกาสของชีวิตตํา การเห็นคุณค่ าในตนเองตํา และปัจจัยป้ องกัน เช่น ค่า นิยมต่ อความสําเร็จ ค่า นิยมต่ อ
สุขภาพ และ 5) ปัจจัยทางพฤติกรรม (Behavior) ปัจจัยเสียง เช่น การดืมทีเป็ นปัญหา การเรียนตํา และปัจจัย
ป้ องกัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในโบสถ์ ความเกียวข้องในโรงเรียนและกลุม่ ชมรมต่างๆ
ปัจจัยทัง 5 กลุม่ ดังกล่าว เป็ นสาเหตุทนํี าไปสู่พฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น โดยพฤติกรรมเสียง สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) พฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (Problem behavior) เช่น การใช้สารเสพติด การกระทําผิด
กฎหมาย เมาแล้วขับ (2) พฤติกรรมทีเกียวข้องกับสุขภาพ (Health-related behavior) เช่น การรับประทานสิงที
ไม่มปี ระโยชน์ การสูบบุหรี การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และ (3) พฤติกรรมทีเกียวกับโรงเรียน (School behavior)
เช่น การหนีเรียน การถูกพักการเรียน การใช้สารเสพติดในโรงเรียน ซึงวัยรุ่นทีมีพฤติกรรมเสียงดังกล่าวเป็ นวัยรุ่น
ทีมีความเสียง ระดับความเสียงจะแตกต่างกันขึนอยูก่ บั 1) ความเข้มข้นของความเกียวข้องกับพฤติกรรมเสียงนันๆ
มีการกระทําพฤติกรรมเสียงนันมากน้อยหรือบ่อยเพียงใด 2) จํานวนของพฤติกรรมเสียงทีเกิดขึน มีพฤติกรรม
เสียงเกิดขึนเพียงพฤติกรรมเดียวหรือเกิดหลายๆ พฤติกรรม 3) ระยะเวลาเริมต้นของพฤติกรรมเสียง ระยะเวลา
ของการเกิดพฤติกรรมเสียงนันนานเพียงใด และ 4) ระดับของพฤติกรรมในเชิงป้ องกัน มีพฤติกรรมในเชิงป้ องกัน
หรือปกป้ อ งในขณะทีเกิดพฤติก รรมเสียงหรือ ไม่ ซึงพฤติกรรมเสียงทีเกิดขึน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีกระทบหรือ
ขัดขวางพัฒนาการของวัยรุ่นทังทางด้านสุขภาพและการดําเนินชีวิต ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ (Health) เช่น เกิด
โรคภัยไข้เจ็บ 2) บทบาททางสังคม (Social roles) เช่น การประสบความล้มเหลวในการเรียน การถูกแยกจาก
สังคม การถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย 3) ด้านพัฒนาการของบุคคล (Personal development) เช่น ความรู ส้ ึกว่า
ตนไร้ค่า ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และ 4) ด้านความพร้อมในการเป็ นผูใ้ หญ่ (Preparation for adulthood) เช่น การมี
ทักษะในการทํางานทีจํากัด การขาดแรงจูงใจในการทํางาน
สําหรับวัยรุ่นทียังไม่ได้ข ้องเกียวกับพฤติกรรมเสียง มักจะยังมีอายุนอ้ ย เป็ นวัยรุ่นทีมีโอกาสเสียงทีจะ
เกิดพฤติกรรมเสียง ซึงพฤติกรรมเสียงนันๆ เป็ นการริเริม หรือเริมต้นทีจะกระทําพฤติกรรมเสียง เช่น เริมต้นมี
เพศสัมพันธ์ครังแรก เริมต้นใช้สารเสพติดและดืมสุราเป็ นครังแรก เริมต้นกระทําผิดกฎหมาย เป็ นต้น โดยระดับ
ความเสียงและแนวโน้มทีจะเกิดพฤติกรรมเสียงให้พิจารณาตามปัจจัยทัง 5 ปัจจัยทีได้กล่าวไว้แล้ว ซึงในขันนี
จําเป็ นต้องมีการป้ องกัน หรือการป้ องกันขันพืนฐาน (Primary prevention) ส่วนวัยรุ่นทีมีพฤติกรรมเสียงสูง
(High risk) มักจะมีอายุมากกว่า เป็ นวัยรุ่นทีมีความข้องเกียวกับพฤติกรรมเสียงมาก่อนแล้ว มักมีปจั จัยเสียงใน
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หลายๆ ปัจจัย และมีปจั จัยป้ องกันเพียงเล็กน้อยเท่านัน ซึงความเสียงในกลุ่มนีจะเป็ นผลลัพธ์ทีเป็ นภัยต่อการใช้
ชีวิต (Health and life-compromising outcomes) เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จะทําให้เกิดความ
เสียง เช่น การตังครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ เป็ นต้น นันคือ หากวัยรุ่นเข้าไปข้องเกียวกับพฤติกรรมเสียงแล้ว ความเสียง
ทีควรจะพิจารณาคือความเสียงไม่ว่าจะในการใช้ชวี ติ หรือสุขภาพ ดังนัน ในกลุ่มนีจึงจําเป็ นต้องมีเข้าไปแทรกแซง
(Intervention) อาจเป็ นการบําบัดโดยลดความเสียงและส่งเสริมให้เกิดการป้ องกัน
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมเสียงในวัยรุ่ นข้างต้นนี แสดงให้เห็นถึงจุดเชือมโยงของสาเหตุก ารเกิด
พฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น ซึงมีทมาจากทั
ี
งตัววัยรุ่นเอง สังคม และสิงแวดล้อมรอบตัว อันนําไปสู่การมีพ ฤติกรรม
เสียง และในทีสุดก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทงทางด้
ั
านสุขภาพและการดําเนินชีวติ จุดเชือมโยงนีมีความซับซ้อน แสดงให้
เห็นถึงลูกศรแสดงความสัมพันธ์สองทิศทางทังในแนวดิงและแนวราบ ซึงจะส่งผลต่อกันทังโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านปัจจัยอืนๆ พฤติกรรมเสียงของวัยรุ่นทีเกิดขึน เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี จึงอาจมิได้มสี าเหตุหรื อปัจจัยที
แตกต่า งจากกันทังหมดโดยสินเชิง แต่ หากมีจุดร่ วมบางอย่า งทีมีความสํา คัญเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่า งยิง
เกียวข้องกับวิถกี ารดําเนินชีวติ (Lifestyle) ดังนัน การทําความเข้าใจพฤติกรรมเสียงต่างๆ ของวัยรุ่น จึงสามารถ
อธิบายได้ในลักษณะกลไกแบบเดียวกัน ในการวิจ ยั ครังนี ได้ท าํ การศึกษากับวัย รุ่นทียังไม่ได้ขอ้ งเกียวกับ
พฤติกรรมเสียง หรือยังไม่เคยสูบบุหรี สิงทีควรพิจารณาคือ แนวทางการป้ องกันเพือป้ องกันการริเริมหรือเริมต้น
ของการเข้าไปข้องเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี
2.4 ทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะทางการคิดพิจารณา (Maturity of Judgment)
ทฤษฎีวุฒิภาวะทางการคิดพิจารณา (Steinberg; & Cauffman. 1996; Cauffman; & Steinberg.
2000) มีแนวคิดพืนฐานดังนี 1) วัยรุ่นมีความสามารถในการคิดพิจารณาทีมีความเป็ นวุฒิภาวะน้อยกว่าวัยผูใ้ หญ่
ทําให้วยั รุ่นโดนตําหนิหรือโดนประณามน้อยกว่าวัยผูใ้ หญ่ หากมีการกระทําความผิดเกิดขึน และ 2) วัยรุ่นยินดีให้
ความร่วมมือในการบําบัดรักษามากกว่า วัย ผูใ้ หญ่ ซึงวัย รุ่นมีแนวโน้มทีจะได้ประโยชน์จากการฟื นฟู มากกว่า
(Cauffman; & Steinberg. 2000; citing Scott; & Grisso. 1997) ในการศึกษาพัฒนาการทางด้านจิตใจ ให้
ความสําคัญกับความไร้วุฒภิ าวะ วัยรุ่นจะไม่มวี ุฒภิ าวะอันเนืองมาจากความแตกต่างทางด้านการรู ค้ ิด (Cognitive
difference) เช่น วัยรุ่นขาดความสามารถทีจะคิดพิจารณาไตร่ตรอง เป็ นต้น และจากความแตกต่างทางด้านจิต
สังคม (Psychosocial difference) เช่น วัยรุ่นขาดความสามารถทางสังคมและอารมณ์ เป็ นต้น ความแตกต่างทัง
สองนีจึงเป็ นทีมาทีทําให้เกิดความแตกต่างของวุฒภิ าวะทางการคิดพิจารณา (Maturity of judgment)
วุฒิภาวะทางการคิดพิจ ารณา (Maturity of Judgment) เป็ นกระบวนการทีมีความซับซ้อ นของ
กระบวนการทางการคิดพิจารณาของบุคคลหนึงๆ อันเป็ นผลมาจากปัจจัยทางด้านการรู ค้ ิดและปัจจัยทางด้านจิต
สังคม ส่งผลทําให้เกิดการตัดสินใจในการทีจะเลือกกระทําพฤติกรรมนันๆ (Cauffman; & Steinberg. 2000)
โดยการคิดพิจารณา ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี 1) การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (Logical reasoning) และ 2)
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม (Psychosocial maturity)
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ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒภิ าวะทางจิตสังคมนี ไม่ได้พฒั นาและมีวุฒิภาวะไป
พร้อ มๆ กัน ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้น ทังความสามารถในการคิดเป็ นเหตุเป็ นผล (Logical reasoning) และ
องค์ประกอบทางจิตสังคม (Psychosocial factors) ยังมีวุฒภิ าวะทียังไม่สมบูรณ์เหมือนวัยผูใ้ หญ่ ในขณะทีวัยรุ่น
ตอนกลาง อายุประมาณ 15 ปี มีความเร็วในการประมวลผล (Processing speed) ความสามารถในการระงับตัว
ตอบสนอง (Voluntary response suppression) และความจําทีใช้งานด้านมิติสมั พันธ์ (Spatial working
memory) ทีมีวุฒภิ าวะพอสมควร ซึงเป็ นส่วนหนึงของการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทีสามารถเทียบเท่ากับวุฒิภาวะ
ในวัยผูใ้ หญ่ได้ (Luna; et al. 2004) ส่วนการคิดพิจารณาในด้านจิตสังคมจะมีการพัฒนาโดยเพิมขึนอย่างช้าๆ
จนเกิดความมีวุฒิภาวะเมือเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ ตอนต้น ทีอายุ ประมาณ 22 ปี การค่อ ยๆ เพิมขึนในความสามารถ
ทางด้านจิตสังคมนี เรียกว่า วุฒภิ าวะทางจิตสังคม (Psychosocial maturity) เนืองจากความแตกต่างระหว่างการ
รูค้ ิดและวุฒภิ าวะทางจิตสังคม จึงทําให้เกิดการคิดพิจารณา (Judgment) ซึงความแตกต่างตรงส่วนนีช่วยให้วยั รุ่น
ใช้เหตุผลในระดับเดียวกันกับผูใ้ หญ่ แม ้จะไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านจิตสังคมเท่ากับผูใ้ หญ่ก็ตาม ดังนัน วัยรุ่นจะ
มีความสามารถในการตัดสินใจทีปลอดภัยในการกระทําพฤติกรรมเสียง (Steinberg. 2007) ในอีกนัยหนึงคือ
วัยรุ่นมีความรูเ้ กียวกับตัวเลือกทีคิดว่าดีทสุี ด และสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการกระทําพฤติกรรมทีพึง
ประสงค์ (Byrnes. 2002)
จากทฤษฎีวุฒภิ าวะทางการคิดพิจารณานี การคิดพิจารณามีความสําคัญเป็ นอย่างมากในกลุม่ วัยรุ่น การ
ทีวัยรุ่นจะแสดงพฤติกรรมเสียงหรือหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงนัน มีสาเหตุอนั เนืองมาจากปัจจัยป้ องกันและปัจจัยที
ทําให้เกิดความเสียง แต่วยั รุ่นเลือกทีจะกระทําพฤติกรรมเสียงหรือเลือกทีหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงนัน เป็ นผลมา
จากกระบวนการคิดพิจารณา ซึงการคิดพิจารณาสามารถเปลียนแปลงได้ตามปัจจัยเชิงสาเหตุข ้างต้น หากวัยรุ่นทีมี
ปัจจัยป้ องกันมากกว่า จะมีความสามารถในการพัฒนาการคิดพิจารณาทีมีวุฒิภาวะมากกว่า ในทางกลับกัน หาก
วัยรุ่นมีปจั จัยทีก่อให้เกิดความเสียงมากกว่า อาจทําให้การคิดพิจารณานันมีวุฒิภาวะทีไม่เพียงพอ อันนําไปสู่การ
ตัดสินใจทีจะกระทําพฤติกรรมเสียง หรือหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง ดังนัน การคิดพิจารณาจึงเป็ นอิทธิพลคันกลาง
ระหว่างปัจจัยป้ องกันและปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียงข้างต้นกับพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพ
2.5 รู ปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น (Integrative Model of Adolescent
Health Risk Behavior)
รู ปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่นของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser.
2010) เป็ นกรอบแนวคิดทีใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมเสียงของวัยรุ่นสําหรับวิชาชีพสุขภาพ เป็ นกรอบที
อธิบายถึงกระบวนการว่าเหตุใดวัยรุ่นจึงเลือกทีจะกระทําพฤติกรรมเสียงนัน หรือเลือกทีจะหลีกเลียงพฤติกรรม
เสียง รวมทังปัจจัยต่างๆ ทีสนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพ ปัจจัยคันกลางภายในกระบวนการนี
และผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน แสดงดังภาพประกอบ 3 มีการอธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ทีเป็ นจุดเริมต้นของ
พฤติกรรมเสียง ทังปัจจัยป้ องกัน (Protective factors) เป็ นปัจจัยทีมีแนวโน้มทําให้เกิดพฤติกรรมเสียงได้นอ้ ย
และปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียง (Escalatory factors) เป็ นปัจจัยทีมีแนวโน้มว่าวัยรุ่นจะเลือกแสดงพฤติกรรม
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เสียง แบบจําลองนีไม่ใช้คาํ ว่า “ปัจจัยเสียง” (Risk factors) ทังนีเนืองจากเชือว่าปัจจัยดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบใน
เชิงลบเท่านัน แต่ยงั อาจส่งผลในเชิงบวก หรือการได้ประโยชน์ดว้ ยในขณะเดียวกัน เช่น การถูกเพือนชักชวนให้สูบ
บุหรี เป็ นสิงทีทําให้วยั รุ่นมีโอกาสเสียงทีจะสูบบุหรีสูง แต่ในขณะเดียวกันการทําตามคําชักชวนนันทําให้วยั รุ่นได้รบั
การยอมรับชืนชมจากเพือนทําให้เขารูส้ กึ ว่ามีตวั ตนในกลุม่ เพือนด้วย ปัจจัยต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) ปัจจัยภายในบุคคล (Intrapersonal factors) เป็ นปัจจัยทีเกิดจากภายในตัวบุคคล เช่น เพศ อารมณ์
บุคลิกภาพ พันธุกรรม เป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่น วัยรุ่นมีการมองโลกในแง่ดี มีแนวโน้มทีใช้อารมณ์ขนั (Humor)
เป็ นปัจจัยป้ องกันในการเผชิญกับสถานการณ์เสียงมากกว่าวัยรุ่นทีมีการมองโลกในแง่ดีนอ้ ย (2) ปัจจัยระหว่าง
บุคคล (Interpersonal factors) เป็ นปัจจัยทีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความผูกพันกับพ่อแม่
เพือน ครูอาจารย์ หรือบุคคลอืนๆ การเข้าร่วมกิจกรรม การสือสาร การเป็ นตัวแบบทีดี เป็ นต้น และ 3) ปัจจัย
วัฒนธรรมและสิงแวดล้อม (Cultural and environmental factors) เป็ นปัจจัยเกียวกับสภาพแวดล้อมทีอยู่นอก
รอบตัวทีไกลออกไป รวมทังปัจจัยต่างๆ ทีไม่สามารถจัดกลุม่ ให้อยู่ในสองกลุม่ ปัจจัยแรกได้ เช่น แบบแผนความ
เชือของสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างครอบครัว กฎหมาย อิทธิพลจากสือ การเข้าถึงสารเสพติด
ข้อมูลต่างๆ ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมนีเป็ นปัจจัยทีมีความสําคัญมากและมีปฏิสมั พันธ์อยู่ตลอดเวลา
กับปัจจัยภายในและปัจจัยระหว่างบุคคล ดังนัน ปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์ซงกั
ึ นและกัน และปัจจัยหนึงตัวอาจ
เป็ นได้ทงปั
ั จจัยป้ องกันและปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียง เช่น ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ หากมีความสัมพันธ์ทดีี ต่อกัน
ถือได้ว่าเป็ นปัจจัยป้ องกัน แต่หากมีความสัมพันธ์ทไม่
ี ดี ปัจจัยนีกลายเป็ นปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียงได้ ซึงปัจจัย
ต่างๆ ทีวัยรุ่นต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลานีถือเป็ นสิงกระตุน้ (Risk stimulus) ทีก่อให้เกิดกระบวนการคิดพิจารณา
(Judgment) โดยต้อ งอาศัยการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (Logical reasoning) และวุฒิภาวะทางจิตสังคม
(Psychosocial maturity) โดยผลของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล และ
ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม เป็ นสิงสําคัญทีทําให้เกิดการพัฒนาการคิดพิจารณาของวัยรุ่น วิธีการคิดนีส่งผล
ให้วยั รุ่นเกิดการตัดสินใจ (Decision making) ทีจะเลือกกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมทีมีความเสียง ว่าจะ
แสดงพฤติกรรมเสียงหรือไม่มพี ฤติกรรมเสียง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพทีแตกต่างกัน การมีพฤติกรรมเสียง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทําให้สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทําให้เจ็บป่ วยง่าย อาจถึงขันเสียชีวติ ได้ ในขณะทีการไม่
มีพฤติกรรมเสียงส่งผลดีต่อสุขภาพ ทําให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
รู ปแบบบูรณาการนี เป็ นการจัดระบบตัวแปรเสียงทางสุขภาพของวัยรุ่น เข้าสู่รูปแบบโดยแยกปัจจัย
ป้ องกัน และปัจ จัย ทีก่ อให้เ กิดความเสียง กระบวนการคิดพิจ ารณา การมีพ ฤติกรรมเสียงหรือการหลีกเลียง
พฤติก รรมเสียง และผลลัพธ์ทางพฤติกรรม การใช้รูปแบบบูร ณาการนีทําให้มองเห็นแบบแผนความเสียงทาง
สุขภาพ มีการทําความเข้าใจอย่างลึกซึงว่าปัจจัยใดทียังคงอยู่ในกระบวนการเสียงทางสุขภาพของวัยรุ่น และเป็ น
การค้นหากลวิธีทมีี ประสิทธิภาพในการป้ องกันความเสียงนัน
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ผลลัพธ์: สุขภาพไม่สมบูรณ์ เจ็บป่ วยหรืออาจ

ปัจจัยป้ องกัน/
ปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียง

ปัจจัยระหว่างบุคคล
ปัจจัยภายในบุคคล

การคิดพิจารณา
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

การกระตุ ้ นความเสี ยง

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
และสิงแวดล้อม

เสียชีวิต การได้รบั การยอมรับจากกลุ่มเพือน
ความรูส้ กึ เป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นอิสระ

วุฒิภาวะทางจิตสังคม
- ความสามารถในการมอง
ภาพรวม
- ความสามารถในการแสดง
ความรับผิดชอบ
- ความสามารถในการ
ยับยังชังใจ

มีพฤติกรรมเสียง

เลือก

ตัดสินใจ
ไม่เลือก
ไม่มีพฤติกรรมเสียง

ผลลัพธ์: สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
การไม่ได้รบั การยอมรับจากกลุ่มเพือน
ความรูส้ กึ ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ ไม่เป็ นอิสระ

ภาพประกอบ 3 รูปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น
ทีมา: Keeler, H. J.; & Kaiser, M. M. (2010). An Integrative Model of Adolescent Health
Risk Behavior. Journal of Pediatric Nursing. 25: 127
ในการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงเป็ นพฤติกรรมทีวัยรุ่นตัดสินใจเลือก
ทีจะไม่สูบบุหรี นันคือ หลีกเลียงหรือป้ องกันพฤติกรรมเสียง และผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี โดยนําทฤษฎีระบบนิเวศน์ ทฤษฎีพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา ทฤษฎีพฤติกรรมเสียงในวัยรุ่น และ
ทฤษฎีวุฒภิ าวะของการคิดพิจารณา พัฒนาจนเกิดเป็ นกรอบแนวความคิดหลักในการกําหนดปัจจัยภายในบุคคล
ปัจจัยภายนอกบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ซึงพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึนได้อนั เนืองมาจาก
การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับระบบต่างๆ ของสิงแวดล้อม การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ช่วยให้เกิดการ
แสดงพฤติกรรม นําไปสู่การมีพฒั นาการทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึน ซึงถือได้ว่า เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมทีมุ่ง
ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม ทังตัวบุคคลและสิงแวดล้อม ซึงสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ โดยในการ
วิจยั ระยะที 1 ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยได้คน้ หาองค์
ความรูแ้ ละสังเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน ซึงมีรายละเอียดดังนี
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1. ปัจจัยภายในบุคคล เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับบุคคล ได้แก่ ทักษะชีวติ และการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง เป็ นต้น
2. ปัจจัยระหว่างบุคคล เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องสภาพแวดล้อม ได้แก่ การเห็นแบบอย่างทีดีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของ
ครู เป็ นต้น
3. ปัจจัย วัฒนธรรมและสิงแวดล้อม เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับระบบวัฒนธรรมและสิงแวดล้อ ม
ได้แก่ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี และการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน เป็ นต้น
4. ปัจจัยการคิดพิจารณา เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับกระบวนการในการคิดพิจารณา โดยมีอิทธิพล
คันกลางระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ 3 ข้อข้างต้น กับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี วัยรุ่นจะมีปจั จัยเชิงสาเหตุต่างๆ ที
นําไปสู่กระบวนการคิดพิจารณาก่อนทีบุคคลจะตัดสินใจเลือกทีจะแสดงหรือแสดงการป้ องกันพฤติกรรมเสียงนันๆ
โดยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ได้แก่ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเมือพิจารณา
จากผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในการวิจยั ระยะที 1 จึงเพิมตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเข้าไปใน
ปัจจัยการคิดพิจารณา ซึงจะกล่าวอธิบายเพิมเติมในภายหลัง

ส่วนที 3 การคิดพิจารณาทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในส่วนนีเป็ นการนําเสนอเกียวกับการคิดพิจารณาตามกรอบแนวคิด จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง และเมือพิจารณาจากผลการวิจยั ในระยะที 1 พบว่า ตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และ
ตัวแปรวุฒิภาวะทางจิตสังคม ทีเป็ นส่วนหนึงในทฤษฎีวุฒิภาวะของการคิดพิจารณา รวมทังตัวแปรเจตคติต่ อ
พฤติกรรมป้ อ งกันการสู บบุหรี เป็ นกระบวนการคิดรู ปแบบหนึงทีมีผ ลทํา ให้ว ยั รุ่ นมีก ารตัดสินใจทีจะกระทํา
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี
3.1 ทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของการคิดพิจารณา
วุฒิภาวะของการคิดพิจารณา (Maturity of Judgment) เป็ นความซับซ้อนของกระบวนการในการ
ตัดสินใจของบุคคล อันเป็ นผลมาจากปัจจัยทางด้านการรูค้ ิด อารมณ์และสังคม เป็ นต้น โดยการคิดพิจารณามัก
เกียวข้องกับกระบวนการทางการรูค้ ิดและจิตสังคมทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทีจะเลือกกระทําพฤติกรรมหนึงๆ
โดยบุคคลทีมีการคิดพิจารณาในระดับตํา แสดงว่าบุคคลนันมีความบกพร่องทางด้านสติปญั ญา ได้แก่ มีตรรกะที
ผิดๆ หรือ บุค คลทีมีป ญ
ั หาทางอารมณ์ห รือ สังคม ได้แก่ หุ นหันพลันแล่น มัก ยอมตามกลุ่มเพือน เป็ นต้น
ยกตัวอย่างเช่น วัยรุ่นทีสูบบุหรี มักคิดว่าบุหรีเป็ นสิงโก้เก๋เป็ นทีนิยม ซึงเป็ นค่านิยมทีรับมาแบบผิดๆ หรือเห็น
เพือนสู บ บุห รี ก็เ ลยสู บ บุห รี ตาม เพราะต้อ งการการยอมรับจากกลุ่มเพือน โดยคาฟแมนและสไตน์เ บิร ์ก
(Cauffman; & Steinberg. 2000) ได้แบ่งวุฒภิ าวะของการคิดพิจารณา ดังนี
1. การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (Logical reasoning) เป็ นการคิดพิจารณาทางด้านการรูค้ ิด
2. วุฒภิ าวะทางจิตสังคม (Psychosocial maturity) เป็ นการคิดพิจารณาทางด้านจิตสังคม
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การคิดพิจารณาเป็ นทฤษฎีทมีี การเปลียนแปลงได้ พัฒนาได้ และเปลียนแปลงไปตามปัจจัยป้ องกันและ
ปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียง หากวัยรุ่นทีมีปจั จัยป้ องกันมากกว่า จะมีความสามารถในการพัฒนาการคิดพิจารณาที
มีวุฒภิ าวะได้มากกว่า ในทางกลับกัน หากมีปจั จัยทีก่อให้เกิดความเสียงมากกว่า อาจทําให้การคิดพิจารณานันมี
วุฒภิ าวะทีไม่เพียงพอ วัยรุ่นทีมีการคิดพิจารณาทีมีวุฒภิ าวะมากกว่า จะมีแนวโน้มทีจะตัดสินใจสิงทีดีให้กบั ตนเอง
ในการเลือกทีจะกระทําหรือหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง (Cauffman; & Steinberg. 2000)
นอกจากนื เมือได้พจิ ารณาจากผลการสังเคราะห์งานวิจยั เพิมเติม ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอตัวแปรเจตคติต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นตัวแปรหนึงในวุฒภิ าวะของการคิดพิจารณา เนืองจากตัวแปรเจตคติเป็ นตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็ นลักษณะจิตใจของบุคคลทีอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ปจั จุบนั มีความไวต่อ
การแปรเปลียนไปตามสถานการณ์ จึงถือว่าเป็ นตัวแปรทางจิตสังคม บุคคลทีมีเจตคติทดีี ต่อสิงใดสิงหนึง บนันคือ
บุคคลมีการประเมินว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมต่อสิงนันๆ
จากรูปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่นของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser.
2010) กล่าวว่า การคิดพิจารณาเป็ นตัวคันกลาง (Mediator) ในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้ องกันและปัจจัยที
ก่อให้เกิดความเสียงและพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพ นันคือ วัยรุ่นจะมีปจั จัยเชิงสาเหตุ ทีส่งผลไปยังกระบวนการ
คิดพิจารณา อันส่งผลให้วยั รุ่นสามารถเลือกทีจะกระทําพฤติกรรมเสียงหรือแสดงพฤติกรรมป้ องกันพฤติกรรม
เสียง และหากมีการเปลียนแปลงในการคิดพิจารณาทีมีลกั ษณะเป็ นอิทธิพลตัวคันกลาง พฤติกรรมเสียงทางสุขภาพ
จะต้องเกิดการเปลียนแปลงด้วยเช่นกัน
จากทฤษฎีวุฒภิ าวะทางการคิดพิจารณาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การคิดพิจารณาเป็ นกระบวนการที
สามารถเปลียนแปลงและพัฒนาได้ โดยมีการเปลียนแปลงไปตามปัจจัยป้ องกันและปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียง
เป็ นตัวอิทธิพลคันกลางระหว่างความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวและพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพ ได้แก่ การคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงมีรายละเอียดดังนี
3.2 การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ความหมายของการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ทมีี พฤติกรรมการสูบบุหรี มีสาเหตุมาจากความ
อยากรูอ้ ยากลอง การเลียนแบบเพือน ผูป้ กครอง และบุคคลผูม้ ชี อเสี
ื ยงในสังคม รวมทังการได้รบั โฆษณาจากสือ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น ซึงถือเป็ นความเข้าใจผิดทีคิดว่าการสูบบุหรีเป็ นสิง
ทีโก้เก๋ แสดงความเป็ นผูช้ ายอย่างเต็มตัว (ประกิต วาทีสาธกกิจ. 2537; อรวรรณ หุ่นดี. 2537) โดยพฤติกรรม
การสูบบุหรีของวัยรุ่นนันเกิดมาจากการขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ชังนําหนักถึงผลดีหรือผลเสียของบุหรี หรือ
ในอีกนัยหนึง คือ การขาดกระบวนการคิดทีถูกต้อง และการแยกแยะถึงประโยชน์และโทษของบุหรี รวมทังความ
รุนแรงทีเกิดจากการสูบบุหรี โดยกลไกหนึงในการคิดพิจารณาทีมีวุฒภิ าวะ คือ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทีช่วย
ผลักดันให้บุคคลสามารถรับมือกับปัญหา และประเมินสถานการณ์เสียงต่างๆ ในการกระทําพฤติกรรมสูบบุหรี
หรือเกิดเป็ นพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีนันเอง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นปรัชญาทียึดทางสายกลางเป็ นหลักในการดําเนินชีวติ ซึงความพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความ
มีเหตุมผี ล และการมีภูมคิ มุ ้ กันทีดีในตัว โดยความมีเหตุมผี ล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรืองต่างๆ อย่างมี
เหตุผลบนพืนฐานของความถูกต้อง ความเป็ นจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมค่านิยมอันดีงาม โดยพิจารณาจากสาเหตุทีเกียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ
กระทํานันๆ ทังในระยะสันและระยะยาว ต่อตนเองและผูอ้ ืนด้วย เป็ นไปอย่างรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะ
ให้เห็นถึงการเชือมโยงของสาเหตุปจั จัยทีเกียวข้องต่างๆ อย่างต่อเนืองและเป็ นระบบ ช่วยให้ประสบผลสําเร็จได้
และเช่นเดียวกัน การวางแผนดําเนินการหรือจะกระทําสิงใดอย่างสมเหตุสมผลได้นนั ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความ
ขยันหมันเพียร ความอดทนทีจะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และแสวงหาความรูท้ ถูี กต้องอย่างสมําเสมอ มีการคิด
อย่างรอบคอบ คิดพิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติปญั ญาในทางทีถูกต้องและทีถูกทีควร (สํานักงานคณะปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ. 2549; ปรียานุ ช พิบูลสราวุธ . 2554: 91) และจากการประมวลเอกสารทังในประเทศและ
ต่างประเทศ มีผูใ้ ห้นิยามของการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น ผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2547) กล่าวว่า การ
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นการคิดถูกวิธี การคิดอย่างมีระเบียบ มีการคิดวิเคราะห์ ซึงช่วยให้บุคคลมีปญั ญา เป็ นอิสระ
ช่วยตนเองให้ไร้ความทุกข์ นําไปสู่สนั ติสุข ส่วนมิลสไตน์ (Millstein. 2003) กล่าวว่าการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
(Logical reasoning) เป็ นองค์ประกอบของการคิดพิจารณาทางด้านการรูค้ ิด เป็ นพัฒนาการด้านการรูค้ ิดและการ
ใช้ความสามารถทางด้านสติปญั ญาในการยอมรับและประเมินสถานการณ์เสียงต่างๆ เช่นเดียวกับโกศล มีคุณ
(2551: 2) กล่าวว่า ความมีเหตุมผี ลเป็ นลักษณะหนึงของบุคคลทีเกียวกับการคิด การใช้สติปญั ญากับประเด็น
เรืองราวหรือปัญหาต่างๆ ซึงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุมผี ล สามารถแบ่งออกเป็ น ความคิด
อย่างน้อย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การคิดแบบสาเหตุ-ผล (Causal reasoning) (โกศล มีคุณ. 2551: 7; อ้างอิงจาก
Klahr; & Simon. 2001: 127) เป็ นการคิดหาเหตุผลในลักษณะของการเชือมโยงระหว่างสิงทีคาดว่าน่าจะเป็ นเหตุ
และสิงทีคาดว่าน่าจะเป็ นผล มุง่ อธิบายถึงลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิงทีเป็ นสาเหตุและผลนันๆ 2)
การคิดเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย (Deductive and inductive reasoning) (วิชยั เสวกงาม. 2557) กล่าวคือ
การคิดเหตุผลแบบนิรนัย เป็ นการให้เหตุผลทีเริมต้นการอ้างกฎทัวไปไปยังการยืนยันผลสรุปทีเฉพาะเจาะจง ถ้ากฎ
หรือข้อสรุปทีเป็ นนัยโดยทัวไปทีนํามาอ้างนันเป็ นจริงแล้ว ข้อสรุปทีเกิดขึนต้องเป็ นจริงด้วย ส่วนการคิดเหตุผล
แบบอุปนัย เป็ นการให้เหตุผลทีเริมต้นจากการอ้างข้อเท็จจริงเฉพาะย่อยๆ ไปสู่ข ้อสรุปทีเป็ นนัยโดยทัวไป 3) การ
คิดอย่า งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific inductive) ให้ความสําคัญกับขันตอนทีเรียกว่าวิธีก ารทาง
วิทยาศาสตร์ (Method of science) ประกอบด้วย 5 ขันตอน (โกศล มีคุณ. 2551: 5; อ้างอิงจาก Best; et al.
2003) คือ 1) การกําหนดนิยามและปัญหา 2) การสร้างสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์
ข้อมูล 4) ประมวลข้อสรุป และ 5) ตรวจสอบทดสอบผลในสถานการณ์เฉพาะ แต่ได้ทาํ การวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผล สรุปจึงเหลือทังหมดจํานวน 2 องค์ประกอบ คือ การคิดแบบสาเหตุ-ผล และการคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์

38
จากทีกล่า วมาข้า งต้น ผู ว้ ิจ ัย จึ ง สรุ ป คํา จํา กัด ความของการคิ ด อย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล หมายถึ ง
ความสามารถทางการรูค้ ิด โดยการใช้ความสามารถทางด้านสติปญั ญาในพิจารณาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในการรับรู ้
และประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตลอดจนผลทีเกิดขึนตามมาจากการกระทํา
นันๆ โดยการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลมี 2 องค์ประกอบทีสําคัญ คือ การคิดแบบสาเหตุ-ผล และการคิดอย่างมี
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
การวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล พบว่า โกศล มีคุณ
(2551) ได้สร้างแบบวัดความมีเหตุมผี ลในกลุม่ นักเรียน ได้แก่ แบบวัดการคิดแบบสาเหตุ-ผล และแบบวัดการคิด
แบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีจาํ นวน 14 ข้อ
เท่ากันทังสองแบบวัด มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .65 และ .68 ตามลําดับ
ส่วนแบบวัดการคิดแบบนิรนัย-อุปนัย มีการให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน จํานวน
20 ข้อ มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .45 และแบบวัดจิตเอกภาคด้านความมีเหตุ
มีผลของนักเรียน เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัดทัง 3 แบบวัดเข้าด้วยกัน โดยวัดจิตลักษณะร่วมกัน
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีจาํ นวน 19 ข้อ เป็ นการคิดแบบสาเหตุ-ผล
จํานวน 11 ข้อ และการคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จํานวน 8 ข้อ มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .68 ต่อมามีการนําแบบวัดความมีเหตุมผี ลของโกศล มีคุณ (2551) คือ แบบวัดจิตเอกภาค
ด้านความมีเหตุมผี ล มี 2 องค์ประกอบ คือ การคิดแบบสาเหตุ-ผล และการคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ไปใช้
กับกลุม่ นักเรียน (วันวิสาข์ สรีระศาสตร์. 2554; จีรพัฒน์ ศิริรกั ษ์. 2555)
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบวัดจิตเอกภาคด้านความมีเหตุมผี ลของโกศล มีคุณ (2551) ซึง
มี 2 องค์ประกอบ คือ การคิดแบบสาเหตุ-ผล และการคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เนืองจากผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันกับกลุม่ นักเรียนซึงได้รบั การพิสูจน์ในกลุ่มนักเรียนแล้วว่าแบบ
วัดนีมีความเหมาะสมกับกลุม่ นักเรียนและมีคุณภาพแบบวัดอยู่ในเกณฑ์ทมีี คุณภาพ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี การคิดอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ไม่ปรากฎงานวิจยั ทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยตรง แต่สามารถเทียบเคียงกับพฤติกรรมตรงข้าม นันคือ
พฤติกรรมการสูบบุหรี พบว่า การรับรูป้ ระโยชน์ของการไม่สูบบุหรีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี การ
รับรูป้ ระโยชน์ของการไม่สูบบุหรีระดับตําและปานกลาง มีโอกาสสูบบุหรีมากกว่าการรับรู ป้ ระโยชน์ของการไม่สูบ
บุหรีระดับสูง (Deesawat; et al. 2012) โดยบุคคลจะใช้ความสามารถในการคิดในการประเมินชังนําหนัก
เกียวกับประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี เมือมีการประเมินชังนําหนักแล้ว บุคคลมีการรับรูป้ ระโยชน์ของการไม่สูบบุหรี
ตํา จึงมีความเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีได้สูง ส่วนงานวิจยั ของเพ็นซ์และคณะ (Pentz; et al. 2015)
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ศึกษาผูป้ กครอง กลุม่ เพือน และชุดความสามารถด้านการจัดการมีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรีไฟฟ้ าของวัยรุ่น
ตอนต้น: เส้นทางของสารเสพติด พบว่า การมีชดุ ความสามารถด้านการจัดการ (Executive function) ซึงเป็ นชุด
ความสามารถทีเกิดจากการทํางานของสมองส่วนหน้าทําหน้าทีเกียวข้องกับการควบคุม จัดระเบียบต่างๆ ทีมีความ
บกพร่อง เป็ นตัวทํานายทีสําคัญทีทําให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีไฟฟ้ า พฤติกรรมการสูบบุหรีและพฤติกรรมการ
ดืมแอลกอฮอล์ และงานวิจยั ของดาลีและอีแกน (Daly; & Egan. 2017) ศึกษาความสามารถทางด้านการรู ค้ ิดใน
วัยเด็กและการริเริมสูบบุหรี การกลับมาสูบบุหรีซํา และการเลิกสูบบุหรีช่วงวัยผูใ้ หญ่ พบว่า เมือความสามารถ
ทางด้านการรูค้ ิด (Cognitive ability) เพิมขึน บุคคลมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีจะลดลง นันคือ หากในช่วงวัยเด็กมี
ความสามารถทางการรูค้ ิดตํา ก่อนทีจะมีการริเริมสูบบุหรี จะเป็ นบุคคลทีมีแนวโน้มสูงทีจะสูบบุหรีและมีแนวโน้มที
จะเลิกสูบบุหรีได้ยาก
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติก รรม
ป้ องกันการสูบบุหรี
3.3 วุฒิภาวะทางจิตสังคม
ความหมายของวุฒิภาวะทางจิตสังคม
นอกเหนือจากตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็นผลแล้ว ปัจจัยการคิดพิจารณาทีสําคัญอีกตัวแปรหนึง คือ
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม (Psychosocial maturity) บางทีปญั หาเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัยรุ่นทีมาจาก
การตัดสินใจทีผิดๆ เป็ นผลอันเนืองมาจากวัยรุ่ นมีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีต่า งๆ ในสังคมทีมีความ
บกพร่องไป หรืออาจไม่มวี ุฒิภาวะทีเพียงพอ ไม่สามารถชักจูงวัยรุ่ นให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองและ
ตัดสินใจในสิงทีถูกต้องในการแสดงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ ดังนัน การมีความสามารถในการปฏิบตั ิตาม
บทบาทของตนได้อย่างเหมาะสมในสังคมทีตนเองอยู่ หรือการมีวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีเข้มแข็งนัน เป็ นสิงสําคัญที
จะช่วยให้วยั รุ่นเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึงนันจะช่วยทําให้วยั รุ่นห่างไกลจากบุหรี อันเป็ นการแสดง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในระยะเริมต้น โรงเรียนมักประเมินด้วยความสําเร็จด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว จึงเริมให้ความสําคัญ
กับความสําเร็จทีไม่ใช่ดา้ นวิชาการ โดยมุง่ เน้นการเจริญเติบโตของบุคคลและสังคม เป็ นรู ปแบบสหวิทยาการของ
พัฒนาการทางจิตสังคม ซึงเป็ นพืนฐานของแนวคิดวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีผูท้ ีสนใจศึกษาวุฒิภาวะทางจิตสังคม
ได้แก่ กรีนเบอร์เกอร์และคณะ (Greenberger; et al. 1971: 1) กล่าวว่าวุฒิภาวะทางจิตสังคม (Psychosocial
maturity) มีความเกียวข้อ งกับความสามารถของบุคคลในการทําหน้าทีของตนเองได้อย่า งมีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดล้อมทีสามารถคาดการณ์ได้ รวมทังความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคมและความสามารถใน
การลงทุนเพือการดํารงอยู่ในสังคม โดยรูปแบบนีมีการบูรณาการเป้ าหมายของการถ่ายทอดทางสังคมกับเป้ าหมาย
ของการพัฒนาการ ดังนัน แนวคิดวุฒิภาวะทางจิตสังคมมักเป็ นการดํารงอยู่ท งในตั
ั วบุคคลและสังคม โดยมี
สมมติฐานว่าวุฒิภาวะทางจิตสังคมสะท้อนถึงความสามารถทัวไป 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการทํา
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หน้าทีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือความพร้อมของบุคคล (Individual adequacy) เช่น การพึงพา
ตนเอง อัตลักษณ์ การมุง่ สู่การทํางาน เป็ นต้น 2) ความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน หรือความพร้อมใน
การมีปฏิสมั พันธ์ (Interpersonal adequacy) เช่น ทักษะการสือสาร ความไว้วางใจ ความรู ใ้ นบทบาทต่างๆ เป็ น
ต้น และ 3) ความสามารถทีช่วยให้เกิดความสามัคคีในสังคม หรือความพร้อมทางสังคม (Social adequacy) เช่น
ความผูกพันทางสังคม การเปิ ดกว้างต่อการเปลียนแปลงทางสังคม-การเมือง และการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและวัฒนธรรม เป็ นต้น (Greenberger; et al. 1975) นันคือ ในทุกสังคม บุคคลทีได้รบั การถ่ายทอดทาง
สังคมและมีพฒั นาการนันควรมีความพร้อมในตนเองในระดับหนึง และต้องรับผิดชอบต่อการดํารงอยู่ของตนเอง
รวมทังควรมีความสามารถทีจะมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนอย่างมันคง และควรมีความสามารถทีจะพยายามทําให้กลุม่
สังคมมีความเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน
ต่อมา ในระบบยุติธรรมของวัยรุ่นทีกระทําความรุนแรง ว่าวัยรุ่นกระทําผิดในอายุทีตํากว่าจะพิจารณา
ถ่ายโอนไปในศาลผูใ้ หญ่และรับโทษเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ได้หรือไม่ จึงมีการศึกษาถึงความแตกต่างทางพัฒนาการ
ระหว่างวัยรุ่นกับวัยผูใ้ หญ่ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างทางการรูค้ ิดและคุณลักษณะทางจิตสังคมระหว่างวัยรุ่น
กับวัยผูใ้ หญ่ ซึงความแตกต่างทังด้านการรูค้ ิดและด้านจิตสังคมถือเป็ นความแตกต่างใน “วุฒิภาวะทางจิตสังคม”
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีของตนอย่างเหมาะสมเมือต้องเข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับ
สังคมหรือบุคคลอืนๆ ในสถานการณ์ต่างๆ (Steinberg; & Cauffman. 1996; Cauffman; & Steinberg.
2000) โดยวุฒภิ าวะทางจิตสังคมประกอบด้วย
1. ความสามารถในการมองภาพรวม (Perspective) เป็ นความสามารถในการพิจารณามุมมอง
ต่างๆ รวมทังมุมมองต่างๆของสิงทีจะเกิดขึนในระยะยาว หรือมุมมองอืนๆ ทีกว้างขวาง เช่น การคิดเชิงจริยธรรม
(Moral judgment) มุมมองมุง่ อนาคต (Future time perspective) และความหวัง (Hope)
2. ความสามารถในการแสดงความรับ ผิดชอบ (Responsibility) เป็ นความสามารถในการ
รับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง และสามารถต่อต้านจากอิทธิพลของผูอ้ ืน เช่น การพึงพาตัวเอง (Self-reliance)
การรับรู ค้ วามสามารถของตน (Self-efficacy) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และเอกลักษณ์แห่งตน
(Self-identity)
3. ความสามารถในการยับยังชังใจ (Temperance) เป็ นความสามารถในการควบคุมแรงกระตุน้
ของตนเอง เช่น การกํากับตนเอง (Self-regulation) การแสวงหาความตืนเต้นเร้าใจ (Sensation seeking) การ
เปลียนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น (The progression of physiological changes within adolescent) และ
การควบคุมอารมณ์ (Emotional regulation)
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของวุฒภิ าวะทางจิตสังคม หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าทีของตนเองได้อย่างเหมาะสม เมือต้องเข้าไปเกียวข้องกับทังบุคคลและสังคม โดย
วุฒิภาวะทางจิตสังคม ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการมองภาพรวม 2) ความสามารถในการแสดงความ
รับผิดชอบ และ 3) ความสามารถในการยับยังชังใจ เป็ นต้น

41
การวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อ งกับการวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม พบว่า คาฟแมนและ
สไตน์เบิรก์ (Cauffman; & Steinberg. 2000) ได้สร้างแบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคม แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
คือ 1) ความสามารถในการมองภาพรวม ซึงทํา การวัดใน 2 มิติ คือ 1.1) มิติลกั ษณะมุ่งอนาคต (Future
orientation) ได้นาํ แบบวัดการพิจารณาผลลัพธ์ในอนาคตของสแตรทแมนและคณะ (Strathman; et al. 1994)
จํานวน 12 ข้อ เป็ นมาตรลิเคิรท์ 5 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ
แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .76 โดยแบบวัดการพิจารณาผลลัพธ์ในอนาคตนีมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับแบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคต และ 1.2) มิติการคิดเห็นใจผูอ้ ืน (Consideration of others) ได้นาํ แบบวัดการปรับตัวของ
ไวน์เบอร์เกอร์ (Weinberger; & Schwartz. 1990) จํานวน 5 ข้อ เป็ นมาตรลิเคิรท์ 5 ระดับ ตังแต่ “เป็ นประจํา”
ถึง “ไม่เคยเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .73 จากนันนําข้อคําถามจากทัง
สองแบบวัดมารวมกันกลายเป็ นองค์ประกอบความสามารถในการมองภาพรวมโดยรวม เป็ นมาตรประมาณค่า 6
ระดับ (0-5 คะแนน) ตังแต่ “มีการมองภาพรวมสูง” ถึง “มีการมองภาพรวมตํา” 2) ความสามารถในการแสดงความ
รับผิดชอบ ได้นาํ องค์ประกอบด้านการรับผิดชอบตนเองจากแบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคมของกรีนเบอร์เกอร์และ
คณะ (Greenberger; et al. 1975) ซึงทําการวัดใน 3 มิติ คือ 2.1) มิติการพึงพิงตนเอง (Self-reliance) เป็ น
ความสามารถในการตัดสินใจทีจะไม่พงพิ
ึ งผูอ้ ืนแบบสุดโต่ง 2.2) มิติเอกลักษณ์ (Identity) เป็ นการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ความชัดเจนของตัวตนและการพิจารณาถึงเป้ า หมายชีวิต และ 2.3) มิติ ก ารมุ่งสู่การทํางาน (Work
orientation) เป็ นความภาคภูมใิ จในการทํางานได้สาํ เร็จ จํานวน 30 ข้อ เป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 4 ระดับ ตังแต่ “เห็น
ด้วยอย่างยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .87 และ
3) ความสามารถในการยับยังชังใจ ซึงทําการวัดใน 2 มิติ คือ 3.1) มิติการควบคุมแรงกระตุน้ (Impulse control)
และ 3.2) มิติการควบคุมความก้าวร้าว (Suppression of aggression) โดยเป็ นองค์ประกอบทีนํามาจากแบบวัด
การปรับตัวไวน์เบอร์เกอร์ (Weinberger; & Schwartz. 1990) จํานวน 12 ข้อ เป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ
ตังแต่ “เป็ นประจํา” ถึง “ไม่เคยเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .83 จากนัน
จึงได้ทาํ การสร้างตัวแปรวุฒภิ าวะทางจิตสังคมโดยประมาณค่าเฉลียคะแนนซี (Z-score) ของคะแนนรวมในแต่ละ
องค์ประกอบ และทําการปรับให้เป็ นโค้งปกติใหม่ (Normal curve) เป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตังแต่ “มีวุฒิ
ภาวะสูง” ถึง “มีวุฒภิ าวะตํา” ซึงแบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคมนีมีคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาทีดีและเครืองมือมี
คุณภาพสูง
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคมตามแนวคิดของคาฟแมนและ
สไตน์เบิรก์ (Cauffman; & Steinberg. 2000) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี วุฒภิ าวะทางจิตสังคมสูงกว่านักเรียน
ทีได้คะแนนตํากว่า
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งานวิจยั ทีเกียวข้องกับวุฒิภาวะทางจิตสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับวุฒิภาวะทางจิตสังคมและพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี ปรากฎพบงานวิจ ยั ทีมีความสัมพัน ธ์ก บั การป้ องกันพฤติก รรมเสียงรู ปแบบอืนๆ ทีใกล้เ คีย งกัน ด้า น
ความสามารถในการมองภาพรวม (Perspective) เช่น งานวิจยั ของมัญชลี เปี ยมดี (2558) ศึกษาลักษณะทาง
สังคมและลัก ษณะทางจิตทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขของนัก เรีย น พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เป็ นตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขได้ นอกจากนีงานวิจยั ของธรีรตั น์ เชมนะสิริ
(2554) ศึกษาปัจจัยจิตสังคมทีเกียวข้องพฤติกรรมการใช้สารเสพติด พบว่า ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตนตํา และ
มีความรูส้ กึ แสวงหาสิงตืนเต้นเร้าใจสูง จะมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดสูง มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของปี โก้
และคณะ (Piko; et al. 2005) ศึกษาอิทธิพลส่วนบุคคลและสังคมของพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัยรุ่น พบว่า
ลักษณะมุง่ อนาคตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรีระดับตํา
ด้านความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ (Responsibility) เช่น งานวิจยั ของคาร์วาจาลและคณะ
(Carvajal; et al. 1998) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง
กับอิทธิพ ลทางสังคมในการป้ อ งกันการใช้สารเสพติดในกลุ่มวัย รุ่น พบว่า การเห็นคุณค่ าในตนเองมีอิทธิพ ล
ทางตรงกับพฤติกรรมหลีกเลียงการใช้สารเสพติด ส่วนงานวิจยั ของไทอาสและปี เดอร์สนั (Tyas; & Pederson.
1998) ศึก ษาการสังเคราะห์งานวิจ ยั ทีเกียวข้องกับการสู บบุหรีของวัย รุ่ น พบว่า การเห็นคุณค่ า ในตนเองมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี เช่นเดียวกับงานวิจยั ของคาร์เตอร์และไบรน์ (Carter; & Byrne. 2013)
ศึกษาบทบาทของความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่นทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี พบว่า วัยรุ่นทีมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองตํามีแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรีมากกว่าวัยรุ่นทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
ด้า นความสามารถในการยับยังชังใจ (Temperance) เช่น งานวิจ ยั ของสิทธิพ งศ์ วัฒนานนท์สกุล
(2552) ศึกษาการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสู บบุหรี/ดืมสุราในวัยรุ่น พบว่า การ
ควบคุมตนเองทีไม่ดีมีอิทธิ พ ลทางตรงต่ อ การใช้สารเสพติด (พฤติก รรมการสู บ บุหรี ) ในกลุ่มนัก เรีย นชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนงานวิจยั ของเดอบลอยส์และคับแซนสกาย (DeBlois; & Kubzansky. 2016) ศึกษา
ทักษะการกํากับตนเองในวัยเด็กทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรีในวัยรุ่น พบว่า การกํากับตนเองเชิงพฤติกรรมใน
ระดับสูง จะช่วยลดแนวโน้มของพฤติกรรมการทดลองสูบบุหรี ทังยังช่วยลดพฤติกรรมการสูบบุหรีในกลุ่มทีสูบ
บุหรีเป็ นประจําด้วย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของชีททามและคณะ (Cheetham; et al. 2015) ศึกษาการแสดงออก
ทางอารมณ์ทาํ นายการเริมต้นพฤติกรรมการสูบบุหรีในวัยรุ่น พบว่า การควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ในระดับ
ตํา สามารถทํานายการเริมต้นพฤติกรรมการสูบบุหรีได้
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าวุฒภิ าวะทางจิตสังคมเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า วุฒภิ าวะทางจิตสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี
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3.4 เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ความหมายของเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
งามตา วนินทานนท์ (2535: 215) ได้กล่าวถึง เจตคติ ว่าเป็ นจิตลักษณะทีเกิดขึนจากการประเมินค่า
เกียวกับสิงหนึงสิงใดในทํานองทีเป็ นประโยชน์หรือโทษของบุคคลทําให้มคี วามรู ส้ ึกโน้มเอียงไปทางชอบหรือพอใจ
มากถึงน้อ ยต่ อสิงนันๆ รวมทังความพร้อมทีจะแสดงพฤติก รรมเฉพาะอย่างอันเป็ นผลสืบเนืองจากการเห็น
ประโยชน์หรือพอใจต่อสิงนัน เช่นเดียวกับสุชา จันทร์เอม (2539: 72) ให้ความหมายของเจตคติว่าเป็ นการเตรียม
ความพร้อมแห่งจิตใจของบุคคลในการกระทําสิงใดสิงหนึง เจตคติเมือเกิดขึนแล้วจะแสดงออกมาในรู ปแบบของ
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงของบุคคล และเป็ นพฤติกรรมทีเกียวข้องกับความรูส้ กึ ทางอารมณ์
เจตคติมี 3 ด้าน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2538: 38; อ้างอิงจาก McGuire. 1969: 155-156) คือ 1)
ความรูเ้ ชิงประเมินค่า เป็ นการทีบุคคลมีความรูเ้ กียวกับสิงหนึงสิงใดว่าดีมปี ระโยชน์และ/หรือเลวมากน้อยเพียงใด
โดยองค์ประกอบนีจะต้องมีทิศทางร่วมด้วย นันคือดีหรือเลว ประโยชน์หรือ โทษ จึงไม่ใ ช่ขอ้ เท็จจริงตามปกติ
เท่านัน เป็ นองค์ประกอบต้นกําเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิงต่างๆ หากบุคคลมีความรูเ้ ชิงประเมินค่าต่อสิงต่างๆ
ไม่สมบู รณ์ หรือมีความรู ท้ ีผิดพลาดจะทํา ให้เกิดอคติหรือความลํา เอียง อาจทํา ให้เกิดผลเสีย ต่อ ผูย้ ึดถือ หรือ
ส่วนรวมได้ 2) ความรูส้ กึ เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อสิงหนึงสิงใด
ส่วนใหญ่แล้วความรูส้ กึ พอใจต่อสิงหนึง จะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับความรูเ้ ชิงประเมินค่าต่อสิงนันด้วย
กล่าวคือ ถ้าบุคคลเชือว่าสิงใดดีมปี ระโยชน์ บุคคลจะชอบและพอใจต่อสิงนัน และ 3) ความพร้อมกระทํา เป็ นการ
ทีบุคคลพร้อมทีจะช่วยเหลือ สนับสนุนในสิงทีเขาชอบหรือพอใจ และพร้อมทีจะเพิกเฉยต่อสิงทีเขาไม่ชอบหรือไม่
พอใจ เป็ นองค์ประกอบทีเกิดขึนภายหลังเมือบุคคลมีความรูเ้ ชิงประเมินค่า และมีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบสิงนัน
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบนียังคงอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและยังไม่ปรากฎออกมาเป็ นพฤติกรรม โดยความ
พร้อมจะกระทําจะปรากฎออกมาเป็ นพฤติกรรมหรือไม่ย่อมขึนอยู่กบั ลักษณะอืนๆ ของบุคคลและสถานการณ์ และ
งามตา วนินทานนท์ (2535) ได้แบ่งเจตคติเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การมีทิศทาง เป็ นการประเมินค่าการรู ค้ ิด
ความรูส้ กึ และความพร้อมทีจะกระทําไปในด้านบวกหรือลบ ดีหรือเลว เช่น ด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า ก็มที ิศทาง
ว่าสิงนันดีหรือเลว มีประโยชน์หรือโทษ ด้านความรูส้ กึ เป็ นการบอกว่าสิงนันชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ
และด้า นความพร้อมกระทํา เป็ นการสนับสนุ น ช่วยเหลือ หรือ ทํา ตาม เมือเห็นว่าสิงนันเป็ นสิงทีไม่ดี และ 2)
ปริมาณ เป็ นความเข้มข้น ความรุนแรงของเจตคติต่อสิงใดสิงหนึงไปในทิศทางบวกหรือลบ บุคคลอาจมีเจตคติต่อ
สิงใดสิงหนึงอย่างรุนแรง ในทางตรงกันข้าม อาจมีเจตคติต่อสิงหนึงบางเบา เจตคติของบุคคลจะมีความเข้มขน้
รุนแรงมากหรือน้อยเพียงใดขึนอยู่กบั ความสําคัญของสิงนัน หรือสิงเหล่านันเกียวข้องกับตนเองมากน้อยเพียงใด
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี หมายถึง
การทีนักเรียนมีความรู เ้ ชิงประเมินค่าเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีว่าเป็ นสิงทีดีมปี ระโยชน์หรือไม่ดีมาก
น้อยเพียงใด มีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าว ตลอดจนมีความพร้อมทีจะ
กระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
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การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พบว่า
นันทิชา ฦๅชา (2550) ได้สร้างและพัฒนาแบบวัดทัศนคติเกียวกับการป้ องกันการสูบบุหรี จํานวน 18 ข้อ เป็ นมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่างยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .81 นอกจากนี เตือนใจ เทียนทอง (2546) ได้สร้างแบบวัดเจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ มี
เนือหาเกียวกับการประเมินความรูส้ กึ ของวัยรุ่นทีเกิดจากการรับรู เ้ ชิงประเมินค่า แล้วแสดงความรู ส้ ึก และความ
พร้อมทีจะกระทําต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 15 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด”
ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .77 ในขณะทีสุวิมล สุขเกษม
(2547) ได้สร้า งแบบวัดเจตคติต่ อ พฤติก รรมป้ องกันความเสียงจากการเสพยาบ้า มีเ นือหาเกียวกับความรู ้
ความรูส้ กึ ตลอดจนความพร้อมทีจะป้ องกันตนจากความเสียงต่อการเสพยาบ้า 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการหลีกเลียง
คบเพือนทีเกียวข้องกับยาบ้าและการป้ องกันตนจากสถานการณ์เสียงต่อการเสพยาบ้า จํานวน 20 ข้อ เป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .85 และมัญชลี เปี ยมดี (2558) ได้สร้า งแบบวัดเจตคติทีดีต่ อพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุข มีเ นือหา
เกียวกับความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าว่าพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขเป็ นสิงทีดี มีประโยชน์หรือโทษเพียงใด รู ส้ ึกชอบ
หรือไม่ชอบ และมีความพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขหรือเข้าไปเกียวข้องกับอบายมุข จํานวน 10
ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .74
สํา หรับงานวิจ ัย ครังนี ผู ว้ ิจ ยั ได้ส ร้า งแบบวัด เจตคติ ต่ อ พฤติก รรมป้ องกันการสู บ บุหรี ตามนิย าม
ปฏิบตั ิการทีได้สร้างขึน โดยเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่น งานวิจยั ของนันทิชา ฦาชา (2550) ศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีของนักเรียนชายชันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ทัศนคติในการป้ องกันการสูบบุหรีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาทิตยา โปณะทอง
(2553) ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของนักศึกษาชาย พบว่า เจตคติในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 นอกจากนีงานวิจยั ของเตือนใจ เทียนทอง (2546) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุ่น พบว่า เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับตัวแปรอืนๆ สามารถทํานายพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุ่นได้รอ้ ยละ 33 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสุวิมล สุขเกษม (2547) ศึกษาผลการเสริมสร้างเจตคติ
และฝึ กทักษะเพือนช่วยเพือนทีมีต่อการป้ องกันความเสียงต่อการเสพยาบ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันความเสียงต่อการเสพยาบ้า ร่วมกับตัวแปรอืนๆ สามารถทํานายพฤติกรรม
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ป้ องกันความเสียงต่อการเสพยาบ้าได้รอ้ ยละ 35.2 และงานวิจยั ของมัญชลี เปี ยมดี (2558) ศึกษาลักษณะทาง
สังคมและลัก ษณะทางจิตทีเกียวข้อ งกับพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขของนักเรียนระดับมัธ ยมศึก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เจตคติทีดีต่อพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุข เป็ นตัวทํานายทีสําคัญเป็ นอันดับแรก
ร่วมกับตัวแปรอืนๆ สามารถทํานายพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขได้รอ้ ยละ 49
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี

ส่วนที 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลทีมีต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูลครังนี ผูว้ จิ ยั ได้มงุ่ เน้นการอธิบายสาเหตุในระดับบุคคลของการคิดพิจารณา
และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยได้มกี ารกําหนดเป็ นปัจจัยต่างๆ ในระดับบุคคล ได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล
ปัจจัยระหว่างบุคคล ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ซึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี ล้วนเป็ นทังปัจจัยป้ องกันและปัจจัยที
ก่อให้เกิดความเสียง ซึงส่งผลต่อการคิดพิจารณา อันนําไปสู่การตัดสินใจทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.1 ปัจจัยภายในบุคคล
ปัจจัยภายในบุคคล ถือเป็ นลักษณะทางจิตใจของบุคคลทีได้รบั ติดตัวมาจากประสบการณ์ทีได้รบั จาก
การมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้อม จากผลการสังเคราะห์การวิจยั ระยะที 1 ทําให้ได้ตวั แปรทีสําคัญซึงเป็ นปัจจัย
ภายในบุคคล ได้แก่ ทักษะชีวติ และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ซึงมีรายละเอียดดังนี
4.1.1 ทักษะชีวติ
ความหมายของทักษะชีวติ
มีผูใ้ ห้ความหมายของทักษะชีวติ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO. 1997: 1) ให้ความหมายของ
ของทัก ษะชีวิต ว่าเป็ นความสามารถในการปรับตัวและการมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ ซึงเป็ นสิงทีช่วยให้แต่ละ
บุคคลสามารถจัดการกับความต้องการและสิงท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิผล เช่นเดียวกับ
จิตรา ทองเกิด (2540: 82) ได้ให้ความหมายของทักษะชีวติ ว่าเป็ นความสามารถหรือสมรรถภาพทีเกิดขึนภายใน
ตัวบุคคล จากการฝึ กอบรมในเชิงความถนัดและการทําจนเกิดความเคยชินทีจะนําไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้สามารถเผชิญและแก้ปญั หาได้อย่างฉลาด รวมทังสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุขทังในปัจจุบนั และอนาคต
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2554: 1) ได้ให้ความหมายของทักษะชีวติ ว่าเป็ นความสามารถ
ของบุคคลทีจะจัดการกับปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบนั และมีการเตรียมพร้อมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต
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ทักษะชีวิตมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและบริบท อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารวิเคราะห์
ทักษะชีวติ ว่ามีทกั ษะชีวติ หลัก (Core set of life skills) ซึงเป็ นหัวใจสําคัญของการริเริมเชิงทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น (WHO. 1997: 1-3) มีองค์ประกอบของทักษะชีวิต 10 ประการ ได้แก่ 1)
การตัดสินใจ (Decision making) เป็ นการช่วยให้บุคคลมีการตัดสินใจในการกระทําต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มี
การประเมินทางเลือกทีแตกต่างกัน และผลทีเกิดจากการตัดสินใจเลือกทางเลือ กทีตนเองมี 2) การแก้ปญั หา
(Problem solving) เป็ นการช่วยให้บุคคลมีการแก้ปญั หาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึงปัญหาเหล่านันทําให้เกิด
สภาวะตึงเครียดทังทางร่างกายและจิตใจได้ 3) การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็ นส่วนสนับสนุ นการ
ตัดสินใจและการแก้ปญั หาโดยช่วยให้บุคคลค้นหาทางเลือกทีมีอยู่ และช่วยให้ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 4) การคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็ นความสามารถทีจะวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศและประสบการณ์ต่างๆ 5) การสือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effectively communication) เป็ น
ความสามารถในการแสดงออกทังวัจนภาษาและอวัจนภาษาด้วยวิธีการทีเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์
นันๆ 6) ทักษะสัมพันธภาพระหว่า งบุคคล (Interpersonal relationship skill) เป็ นการช่วยบุคคลให้มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับบุคคลทีเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยได้อย่างเหมาะสม 7) การตระหนักรู ใ้ นตนเอง (Selfawareness) เป็ นการรับรูข้ องบุคคลเกียวกับลักษณะ จุดแข็ง จุดด้อย ความต้องการ และความไม่ชอบของบุคคล
8) การเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน (Empathy) เป็ นการช่วยให้บุคคลเข้าใจและยอมรับผูอ้ ืนทีมีความแตกต่างกับตัวเรา 9)
การจัดการทางอารมณ์ (Coping with emotions) เป็ นการรับรูอ้ ารมณ์ของตนเองและผูอ้ ืน ตระหนักรู ถ้ ึงอารมณ์
ว่ามีผลต่อพฤติกรรม และสามารถตอบสนองต่ออารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และ 10) การจัดการกับความเครียด
(Coping with stress) เป็ นการรับรูว้ ่ามีสงที
ิ ทําให้เกิดความเครียดในชีวติ ประจําวัน รับรู ว้ ่าความเครียดส่งผลต่อ
ตัวเรา และมีการกระทําทีช่วยควบคุมระดับความเครียดของตัวเรา นอกจากนี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (2554: 1-5) ได้กาํ หนดองค์ประกอบทักษะชีวิตทีสําคัญทีจะสร้างและพัฒนาเป็ นภูมคิ ุม้ กันชีวิตให้กบั
เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี 1) การตระหนักรู ้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ืน เป็ นการรู ค้ วามถนัด ความสามารถ รู จ้ ุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล รูจ้ กั ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมใิ จในตนเองและผูอ้ ืน มีเป้ าหมายในชีวติ และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ เป็ นการแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วจิ ารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที
ถูก ต้อ ง รับรู ป้ ญ
ั หา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือ กและตัดสินใจในการแก้ป ญ
ั หาในสถานการณ์ต่ า งๆ อย่า ง
สร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็ นความเข้าใจและรูเ้ ท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รูส้ าเหตุ
ของความเครียด รูว้ ธิ ีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รูว้ ธิ ีผ่อนคลาย หลีกเลียง และปรับเปลียนพฤติกรรมที
ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางทีดี และ 4) การสร้างสัมพันธภาพทีดีกบั ผูอ้ ืน เป็ นการเข้าใจมุมมอง
อารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูอ้ ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพือสือสารความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง รับรูค้ วามรูส้ กึ นึกคิด
และความต้องการของผูอ้ ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสือสารทีสร้างสัมพันธภาพทีดี
สร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข โดยทักษะชีวิต ถือเป็ นสิงทีสําคัญในการส่งเสริมให้
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เกิดสุขภาวะทางจิตใจ (Mental well-being) ทีจะช่วยป้ องกันปัญหาทางด้านสุขภาพและพฤติกรรม (WHO.
1997: 4) การฝึ กฝนทักษะชีวติ เป็ นวิธีการหนึงทีมีประสิทธิผลในการป้ องกันการสูบบุหรี แอลกอออล์ และการใช้
สารเสพติดอืนๆ (Botvin; et al. 1992; Botvin; & Kantor. 2000; Griffin; et al. 2003; Seal. 2006) จาก
การสังเคราะห์การวิจยั ระยะที 1 ทักษะชีวติ ทีสําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู ้
ตนเอง ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญั หา และทักษะการสือสาร เป็ นต้น
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของทักษะชีวติ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับสถานการณ์แวดล้อมในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีทกั ษะชีวติ ทีสําคัญ ได้แก่ ทักษะการตระหนักรูต้ นเอง ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญั หา และ
การสือสาร เป็ นต้น
การวัดทักษะชีวติ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ยั ทีเกียวข้องกับการวัดทัก ษะชีวิต พบว่า ดวงกมล มงคลศิลป์
(2550) ได้สร้างแบบวัดทักษะชีวติ ได้แก่ แบบวัดความตระหนักรูใ้ นตนเอง จํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 4
ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่างยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .60 ส่วนแบบวัดทักษะการตัดสินใจ เป็ นข้อคําถามทีเป็ นสถานการณ์จาํ ลองให้ผูต้ อบเลือกพิจารณาตัดสินใจ
จํานวน 6 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .70 แบบวัด
ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple choices) ให้เลือกตอบตามสถานการณ์ทกํี าหนด จํานวน 2
สถานการณ์ ทังหมด 6 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ
.60 และแบบวัดทักษะการปฏิเสธ เป็ นข้อคําถามทีเป็ นสถานการณ์จาํ ลองให้ผูต้ อบเลือกตอบ จํานวน 6 ข้อ แต่ละ
ข้อมี 3 ตัวเลือก มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .60 ซึงสอดคล้องกับศุภรัตน์
อิมวัฒนกุล (2550) ได้สร้างแบบวัดทักษะชีวติ ได้แก่ แบบวัดความตระหนักรู ใ้ นตนเอง จํานวน 8 ข้อ เป็ นมาตร
ประมาณค่า 3 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วย” ถึง “ไม่เห็นด้วย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .70 แบบวัดทักษะการตัดสินใจ เป็ นข้อคําถามทีเป็ นสถานการณ์จาํ ลองให้ผูต้ อบเลือกพิจารณาตัดสินใจ
จํานวน 7 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .90 และแบบ
วัดทักษะการปฏิเสธ เป็ นข้อคํา ถามทีเป็ นสถานการณ์จ ําลองให้ผูต้ อบเลือ กตอบ จํานวน 6 ข้อ แต่ละข้อ มี 3
ตัวเลือก มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .91 และพิพฒั น์พล พินิจดี (2557) ได้
สร้างแบบวัดทักษะชีวติ ได้แก่ แบบวัดการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา จํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตังแต่ “ไม่เห็นด้วย” ถึง “เห็นด้วยมากทีสุด” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ
.78 แบบวัดการสือสารทีมีประสิทธิภาพ ทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตังแต่ “ไม่เห็นด้วย” ถึง “เห็นด้วยมากทีสุด” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .77 และแบบวัดความตระหนักในตนเองและความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน จํานวน 12 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ตังแต่ “ไม่เห็นด้วย” ถึง “เห็นด้วยมากทีสุด” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .89
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สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตของดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) ศุภรัตน์
อิมวัฒนกุล (2550) และพิพฒั น์พล พินิจดี (2557) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี ทกั ษะชีวติ สูงกว่านักเรียนทีได้คะแนน
ตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับทักษะชีวติ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวติ กับการคิดพิจารณา
ได้แก่ ทักษะชีวิตกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น งานวิจยั ของเพ็ญพิชชา มันคง (2554) ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณและผลการเรียนรูเ้ รือง พลเมืองดีของสังคมของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3
ด้วยการจัดการเรียนรูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ พบว่า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ เป็ นการจัดกิจกรรม
ทีเร้าให้ผูเ้ รียนเกิดวิธีคิดต่างๆ เช่น คิดแยกแยะ คิดแบบแก้ปญั หา เป็ นต้น หลังจากนักเรียนทีได้รบั การจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ จะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสูงกว่าก่อนทีนักเรียนจะได้รบั การ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะพร
ชูเอียด (2556) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิและความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดย
การจัดการเรียนรูจ้ ากชุดกิจกรรมแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีได้รบั การสอนด้วยชุดกิจกรรมแก้ปญั หาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสู งกว่า ก่อ นเรียนอย่า งมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นอกจากนี งานวิจ ยั ของเจโอที
(Jeotee. 2012) ศึกษาการให้เหตุผล ความสามารถในการแก้ปญั หา และความสามารถทางวิชาการ การประยุกต์
สําหรับโปรแกรมการศึกษาและการเลือกอาชีพในบริบทอุดมการศึกษาของประเทศไทย พบว่า ความสามารถในการ
แก้ปญั หามีอิทธิพลทางตรงต่อการให้เหตุผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .52)
และความสามารถในการแก้ปญั หาร่วมกับความสามารถทางวิชาการ สามารถร่วมกันทํานายการให้เหตุผลได้รอ้ ยละ
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ทักษะชีวติ กับวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของแพคเกอร์ (Packer. 2006) ศึกษาการพัฒนา
ทักษะชีวติ อัตลักษณ์ดา้ นเชือชาติ/เผ่าพันธุ ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในกลุ่ม
นักศึกษาสีผวิ ทีประสบความสําเร็จสูง พบว่า นักศึกษาชาวเอเชียทีมีทกั ษะการสือสารระหว่างบุคคล/มนุษยสัมพันธ์
และทักษะการแก้ปญั หา/การตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองทีรับรู จ้ ากตน (Private
self-esteem) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 นอกจากนี งานวิจยั ของศุภร ชินะเกตุ (2553) ศึกษาปัจจัยที
ส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี พบว่า
ทักษะชีวติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และงานวิจยั ของ
ศศิวิมล เกลีย วทอง (2557) ศึกษาปัจจัยบางประการทีส่งผลต่ อทัก ษะชีวิตของนักเรียนชันมัธ ยมศึกษาปี ที 5
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ทักษะชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตมโนทัศน์และ
ลักษณะมุง่ อนาคตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
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ทักษะชีวติ กับเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่น งานวิจยั ของเนติลกั ษมณ์ รุ่งศิริวฒั นกิจ
(2550) ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรีของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ทักษะการจัดการกับปัญหา
ทักษะการแก้ปญั หา และทักษะการสือสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติทถูี กต้องเกียวกับการสูบบุหรีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และงานวิจยั ของโมฮัมเหม็ดและคณะ (Mohammed; et al. 2016) ศึกษาอิทธิพล
ของโปรแกรมในการประเมินผล 6 เดือนของโปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานในซาอุดอี าระเบีย
พบว่า โปรแกรมป้ อ งกันการสูบบุหรี (มีกิจกรรมทีเกียวข้อ งกับทักษะชีวิต ได้แก่ ทัก ษะการปฏิเสธ ทัก ษะการ
แก้ปญั หา และทักษะการตัดสินใจ เป็ นต้น) ซึงกลุ่มทดลองทีได้รบั โปรแกรมดังกล่าว มีเจตคติทางลบต่อการสูบ
บุหรีสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าทักษะชีวติ เป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั การคิดพิจารณา จึงทําให้
มีหลักฐานทีเพียงพอว่า ทักษะชีวติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดพิจารณา และจากกรอบแนวคิดในครังนี ผูว้ จิ ยั คาด
ว่าทักษะชีวติ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการคิดพิจารณา
4.1.2 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
แบนดูรา (Bandura. 1994) ให้นิยามการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ว่าเป็ นความเชือของบุคคล
เกียวกับความสามารถซึงเป็ นตัวกําหนดระดับของพฤติกรรมและดําเนินการกระทําพฤติกรรมทีส่งผลกับการใช้ชวี ติ
ของบุคคลนัน ความเชือในความสามารถของตนเองเป็ นตัวกําหนดสิงทีบุคคลรู ส้ ึก คิด และจูงใจพวกเขาเหล่านัน
รวมทังพฤติกรรมด้วยเช่นกัน การเชือในความสามารถของตนเองยังส่งผลต่อการเลือกใช้ชีวิต ระดับของแรงจูงใจ
คุณภาพของการทําหน้าทีต่างๆ ความหยุ่นตัวต่ออุปสรรค และความอ่อนแอต่อความเครียดและภาวะซึมเศร้า และ
บุคคลจํา เป็ นต้อ งมีความรู ส้ ึก ว่า ตนเองมีค วามสามารถเพือให้ตนเองมีความพยายามทีจะไปสู่ความสํา เร็ จ
ความสําเร็จในแต่ละช่วงชีวิตจะทําให้เกิดสมรรถนะในรู ปแบบใหม่ๆ เพือเสริมสร้างพัฒนาการเกียวกับการรับรู ้
ความสามารถของตนเองสําหรับความสําเร็จในแต่ละช่วงชีวิต ดังนัน การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองจึงสามารถ
เปลียนแปลงได้ตามช่วงชีวติ
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปคําจํากัดความของการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง
การทีบุคคลตัดสินใจเกียวกับความสามารถของตนเองในการจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้
แนวคิดของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะเป็ นตัวกําหนดว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างไร มีแบบแผนใน
การคิดอย่างไร และมีการตอบสนองทางด้านอารมณ์อย่างไรเมืออยู่ในสภาพการณ์ทีต้องใช้ความพยายามสูง การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองจึงเป็ นตัวกําหนดสิงต่างๆ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2544: 31-32) ดังนี 1) กระบวนการ
รูค้ ิด (Cognitive process) การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีผลกระทบต่อแบบแผนการคิดทีสามารถส่งเสริม
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หรือบันทอนผลการปฏิบตั ิงานได้ บุคคลจะตีความสถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคตอย่างไรขึนอยู่กบั ว่าเขามี
ความเชือในความสามารถของตนเองอย่างไร คนทีเชือว่าตนเองมีความสามารถสูงจะมองสถานการณ์ทเขาพบว่
ี
าเป็ น
โอกาส เขาจะมองภาพความสํา เร็จ และให้เ ป็ นสิงทีนํา ทางการกระทํา ของเขา ส่วนคนทีตัดสินว่า ตนเองด้อ ย
ความสามารถจะตีความสถานการณ์ทไม่
ี แน่นอนว่าเป็ นความเสียง และมีแนวโน้มทีจะมองเห็นภาพความล้มเหลว
อยู่ในอนาคต การคิดในทางลบของผูท้ รูี ส้ กึ ว่าตนด้อยความสามารถจะทําลายแรงจูงใจในตนเองและทําลายผลการ
ปฏิบตั ิงานด้วย เพราะเป็ นการยากทีบุคคลจะประสบความสําเร็จถ้ายังมีความสงสัยในความสามารถของตนอยู่ 2)
กระบวนการจูงใจ (Motivation process) ความสามารถทีจะจูงใจตนเองและกระทําตามทีตังเป้ าหมายจะมีพนฐาน
ื
มาจากกระบวนการคิด ขณะทีคิดการณ์ในอนาคตจะทําให้เกิดแรงจูงใจและการควบคุมการกระทําของตนเองได้
กล่าวคือสิงทีคิดเอาไว้ลว่ งหน้าจะถูกเปลียนให้เป็ นสิงจูงใจและการกระทําซึงจะถูกควบคุมด้วยกระบวนการกํากับ
ตนเอง แรงจูงใจส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดมาจากการคิด และความเชือในความสามารถของตนก็จะมีบทบาทสําคัญ
ในการคิดทีเป็ นพืนฐานของแรงจูงใจ บุคคลทีรับรูค้ วามสามารถของตนเองและตังเป้ าหมายไว้สูง จะมีแรงจูงใจใน
การกระทําและจะปฏิบ ตั ิงานได้ดีก ว่า คนทีสงสัยในความสามารถของตนเอง 3) กระบวนการด้านความรู ส้ ึก
(Affective process) การรับรูค้ วามสามารถของตนเองสามารถมีผลกระทบต่ อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่าน
การควบคุมตนเองทางด้านการคิด การกระทํา และความรูส้ กึ ในด้านการคิด ความเชือในความสามารถของตนมี
อิทธิพลต่อความสนใจและการตีความเหตุการณ์ในชีวติ ทีอาจให้ความรู ส้ ึกในทางบวกหรือทางลบได้ และมีผลต่อ
การรับรู ว้ ่า ตนมีความสามารถทีจะควบคุมความคิดทางลบทีเกิดขึนได้หรือ ไม่ดว้ ย ด้า นการกระทํา การรับรู ้
ความสามารถของตนจะจัดการกับสภาวะทางอารมณ์โดยส่งเสริมการกระทําทีมีประสิทธิผลเพือเปลียนสิงแวดล้อม
ในลักษณะทีจะเกิดการเปลียนแปลงทางอารมณ์ได้ ส่วนด้านความรูส้ กึ จะเกียวข้องกับการรับรู ว้ ่าตนสามารถทําให้
สภาวะทางอารมณ์ของตนทีไม่ดใี ห้ดขี นได้
ึ และ 4) กระบวนการเลือก (Selection process) บุคคลมีแนวโน้มทีจะ
หลีกเลียงกิจกรรมและสภาพการณ์ทเขาเชื
ี อว่ายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทํากิจกรรมและเลือก
สิงแวดล้อมทีเขาแน่ใจว่ามีความสามารถทีจะจัดการได้ ผูท้ ยิี งมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะเลือกกิจกรรม
ทียิงมีความท้าทาย ซึงโดยกระบวนการทังสีทีกล่าวมาข้างต้น มักจะทํางานร่วมกันมากกว่าแยกออกจากกันใน
ดําเนินการกํากับพฤติกรรมมนุษย์
โดยปกติแล้วการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองแรกเริมเป็ นแนวคิดความเชือตามสถานการณ์ที
เฉพาะเจาะจง ประสบการณ์ความสําเร็จของบุคคลจะส่งเสริมให้เกิดการคาดหวังในความสามารถในการกระทํา
ต่างๆ มากกว่าพฤติกรรมเป้ าหมาย บุคคลทีมีประสบการณ์ความสําเร็จในด้านต่างๆ อาจคาดว่าจะมีการคาดหวัง
ความสามารถในทางบวกในสถานการณ์ทหลากหลายมากกว่
ี
าบุคคลทีมีประสบการณ์ในความสําเร็จหรือล้มเหลวที
จํากัด (Bandura; Adams; & Beyer. 1977) ซึงแบนดูรา (Bandura. 1977) กล่าวว่าประสบการณ์ความสําเร็จ
เกิดขึนในบริบทหนึงๆ รวมทังคุณลักษณะของความสําเร็จทีเป็ นโอกาสหรือทักษะ จะเป็ นตัวกําหนดขอบเขตของ
ประสบการณ์ความสําเร็จซึงมีอิทธิพลต่อระดับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง จากมุมมองดังกล่าว จึงทํานายได้
ว่าความแตกต่างระหว่า งบุคคลในความคาดหวังความสามารถของตนโดยทัวไปจะเกิดขึน และความแตกต่า ง
เหล่านันก็มคี วามสัมพันธ์ในเชิงพฤติกรรม ประสบการณ์ความสําเร็จและความล้มเหลวในอดีตทีผ่านมาของบุคคล
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ในสถานการณ์ต่างๆ เป็ นผลให้เกิดชุดของความคาดหวังทีบุคคลนําพาไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆ ความคาดหวังนีจะมี
ผลไปสู่ความคาดหวังของความสําเร็จของบุคคลในสถานการณ์ใหม่ๆ ดังนัน ความคาดหวังทัวไปทีได้รบั มาจาก
ประสบการณ์ในอดีตมีแนวโน้มทีจะปรากฎออกมาให้เห็นในแบบแผนพฤติก รรมโดยทัวไปและตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ต่างๆ ทีบุคคคลมีข ้อมูลเกียวกับสิงนันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มขี ้อมูลนันเลย (Sherer; et al. 1982)
จากแนวคิดของการรับรูค้ วามสามารถของตนเองดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองเป็ นตัวกําหนดแบบแผนการคิด แรงจูงใจ อารมณ์ความรูส้ กึ และการเลือกทีจะกระทําพฤติกรรมหนึงๆ
โดยมองว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ นปัจจัยภายในบุคคล อันเนืองมาจากประสบการณ์ความสําเร็จใน
อดีต นําไปสู่ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง นําไปสู่การแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ
การวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง พบว่า
เชอร์เรอร์และคณะ (Sherer; et al. 1982) ได้สร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองโดยทัวไป (General
self-efficacy) มีเนือหาเกียวกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีไม่ได้อา้ งถึงพฤติกรรมทีเฉพาะเจาะจง จํานวน
17 ข้อ เป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 14 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่างยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” มีค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .86 นอกจากนี แบบวัดนีได้มกี ารประเมินความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง
โดยได้ศึก ษาความสัมพันธ์ก บั แบบวัดทีเกียวข้อ งกับลัก ษณะบุคลิก ภาพอืนๆ ซึงแบบวัดบุคลิก ภาพเหล่า นีมี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู ค้ วามสามารถของบุคคล (Personal efficacy) แต่ไม่มลี กั ษณะบุคลิกภาพแบบใดทีมี
ลักษณะทีเหมือนกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เนืองจากมีขนาดความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางที
เหมาะสม ด้วยขนาดความสัมพันธ์ดงั กล่าวจึงไม่เพียงพอทีแบบวัดบุคลิกภาพเหล่านีจะมีลกั ษณะเดียวกับการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง และได้มกี ารนําแบบวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองโดยทัวไปนีไปใช้ก นั อย่า ง
แพร่หลายในประเทศต่างๆ ได้แก่ อิสราเอล เยอรมัน โปแลนด์ เกาหลีใต้ คอสตาริกา้ จีน รวมทังประเทศไทย เป็ น
ต้น (Schwarzer; et al. 1997; Luszczynska; Scholz; & Schwarzer. 2005; Weber; et al. 2013; เวทินี
สุขมาก; อัจรี ศิริสุนทร; และประภาพร มีนา. 2545)
สําหรับการวิจ ยั ในครังนี ผู ว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองโดยทัวไปของ
เชอร์เรอร์และคณะ (Sherer; et al. 1982) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู ท้ ีมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองสูงกว่านัก เรีย นทีได้
คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองกับการคิดพิจารณา ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น งานวิจยั
ของเยิรท์ และซันบูล (Yurt; & Sunbul. 2014) ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทีมีต่อผลสัมฤทธิวิชา
คณิ ตศาสตร์ของนักเรีย นชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในวิชาคณิ ตศาสตร์มี
อิทธิพลทางตรงต่อการให้เหตุผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 (ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .63) โดยการรับรู ้
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ความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับตัวแปรอืนๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการให้เหตุ
ผลได้รอ้ ยละ 40 นอกจากนี งานวิจยั ของดีซิลวาและอมินาภาวี (D’Silva; & Aminabhavi. 2013) ศึกษาการ
ปรับตัว การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความสามารถทางจิตสังคมของวัยรุ่นทีติดยาเสพติด พบว่า วัยรุ่นที
ติดยาเสพติดมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในระดับตํา และมีการแก้ปญั หา การตัดสินใจ การคิดอย่า งมี
วิจารณญาณในระดับตําเมือเปรียบเทียบกับวัยรุ่นทีไม่ได้ติดยาเสพติด
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองกับวุฒิภาวะทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของแพคเกอร์ (Packer.
2006) ศึก ษาการพัฒนาทักษะชีวิต อัตลัก ษณ์ดา้ นเชือชาติ /เผ่า พันธุ ์ การเห็นคุณค่ า ในตนเอง และการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในนักศึกษาสีผวิ ทีประสบความสําเร็จสูง พบว่า นักศึกษาเอเชียมีการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองโดยทัวไปมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ
งานวิจยั ของกรภัทร วรเชษฐ์ (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการควบคุมตนเองและ
ลักษณะมุง่ อนาคตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 (ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .54 และ .13 ตามลําดับ)
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒภิ าวะทางจิตสังคม จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และจากกรอบแนวคิดในครังนี
ผูว้ จิ ยั คาดว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
4.2 ปัจจัยระหว่างบุคคล
ปัจจัยระหว่างบุคคล ถือเป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกทีใกล้ชิดกับบุคคลมากทีสุดที
เข้ามามีผลต่อพฤติกรรม ซึงสามารถอธิบายได้ดว้ ยแนวคิดทฤษฎีปญั ญาสังคม (Social cognitive theory) ของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) ซึงแนวคิดพืนฐานของแนวคิดนีเชือว่าพฤติกรรม (B = Behavior) ของบุคคลเกิดขึน
และมีการเปลียนแปลงไปเนืองจากปัจจัยภายในตัวบุคคล (P = Person) รวมทังปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (E =
Environment) นันคือ ปัจจัยทังสามร่วมกําหนดซึงกันและกัน (Reciprocal determinism) ไม่สามารถแบ่งแยก
จากกันได้ และปัจจัยทังสามนีไม่ได้เกิดขึนพร้อมกัน ต้องอาศัยเวลาในการทีปัจจัยใดปัจจัยหนึงจะมีผลต่ อการ
กําหนดปัจจัยอืนๆ การกําหนดซึงกันและกันของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม กับปัจจัยภายในตัวบุคคล แสดงให้เห็น
ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทีใกล้ชิดกับบุคคล เช่น ครอบครัว กลุม่ เพือน เป็ นตัวกําหนดความคิดความรู ส้ ึก การ
กระทํา ความคาดหวัง ความเชือ การรับรูต้ นเองของตัวเรา และจะเป็ นตัวกําหนดว่าบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
เช่นใด และมีทศิ ทางเป็ นอย่างไร ได้แก่ ครอบครัวมีการทําหน้าทีทีสมบูรณ์ ให้ความรักความอบอุ่น ดูแลควบคุม
ไม่ให้นกั เรียนสูบบุหรี ทําให้นกั เรียนมีแนวโน้มทีจะมีความคิดความเชือทีจะไม่สูบบุหรี จึงทําให้เกิดพฤติกรรมเพือ
ป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นต้น ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 การกําหนดซึงกันและกันของปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของบุคคล
ทีมา: Bandura, A. (1978). The Self System in Reciprocal Determinism. American
Psychologist. 33(4): 345
ในการวิจยั ครังนี จึงได้ศึกษาปัจจัยระหว่างบุคคลทีมีต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี ได้แก่ การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว และการสนับสนุ นทาง
สังคม จึงศึกษาใน 3 ตัวแปรทีสําคัญ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
4.2.1 การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
ความหมายของการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
แบนดูรา (Bandura. 1971) ได้นาํ เสนอเกียวกับทฤษฎีการเรียนรู ท้ างสังคม (Social learning
theory) ว่าตัวแบบมีอิทธิพลต่อการเรียนรูผ้ ่านข้อมูลต่างๆ ซึงผูส้ งั เกตได้รบั ตัวแทนทางสัญลักษณ์ของกิจกรรมที
ตัว แบบนันๆ แสดง โดยปรากฎการณ์ จ ากตัว แบบนี เกิด ขึนได้จ ากกระบวนการทีสํา คัญทีเชือมโยงกัน 4
กระบวนการ ดังนี 1) กระบวนการใส่ใจ (Attentional processes) บุคคลไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้มากจากการสังเกต
หากผูน้ นไม่
ั ได้ใส่ใจ หรือรับรู ้ ซึงถือเป็ นสิงสําคัญของพฤติกรรมตัวแบบ บุคคลจะเลือกใส่ใจในลักษณะต่า งๆ ที
เกียวข้องกับตัวแบบให้ได้มากทีสุด หรือรับรูส้ งที
ิ ตัวแบบได้แสดงให้เป็ นทีสังเกตเห็น แต่ความใส่ใจนันจะเกิดขึนได้
ตัวแบบนันจะต้องมีอิทธิพลกับบุคคลนันด้วย 2) กระบวนการเก็บจํา (Retention processes) บุคคลไม่สามารถ
ได้รบั อิทธิพลโดยการสังเกตได้มาก หากบุคคลนันไม่ได้มคี วามทรงจําเกียวกับสิงทีสังเกต สิงสําคัญในกระบวนการ
นีคือ การเก็บจํากิจกรรมทีเป็ นแบบอย่าง โดยแบบแผนของการตอบสนอง จะอยู่ในรู ปตัวแทนของสัญลักษณ์ใน
ความจํา ซึงระบบสัญลักษณ์อยู่ในรูปของจินตภาพและภาษา เมือตัวแบบได้แสดงพฤติกรรมหนึงๆ จะถูกแปลงให้
เป็ นจินตภาพและภาษา ซึงเป็ นรหัสความจําเพือให้จาํ ได้ง่ายขึน 3) กระบวนการกระทํา (Motoric reproduction
processes) เป็ นกระบวนการทีนํารู ปแบบสัญลักษณ์มาแสดงออกเป็ นการกระทํา ซึงการกระทําจะดีหรือไม่นนั
ขึนอยู่กบั สิงทีบุคคลนันสังเกต และ 4) กระบวนการเสริมแรงและจูงใจ (Reinforcement and motivational
processes) การทีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมของตัวแบบหรือไม่นนั ขึนอยู่กบั กระบวนการจูงใจ แต่การเรียนรูอ้ าจไม่
กระตุน้ ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมออกมาได้ หากได้รบั สิงทีไม่พงึ พอใจ เมือได้รบั สิงจูงใจทางบวก การเรียนรู จ้ าก
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การสังเกตทีผ่านมา จะแปลงไปสู่การกระทํา การเสริมแรงมีอิทธิพลต่อการควบคุมกํากับการแสดงพฤติกรรม และยัง
สามารถมีผลต่อระดับการเรียนรูจ้ ากการสังเกตโดยควบคุมสิงทีบุคคลนันใส่ใจ การแปลงรหัสและการฝึ กซ้อมสิงที
เห็นด้วย ซึงนักเรียนจะเป็ นผูส้ งั เกตตัวแบบรอบๆ ตัว ในการวิจยั ครังนี นักเรียนจะสังเกตแบบอย่างทีดีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี โดยทฤษฎีการถ่ายทอดทางสังคมด้านปฐมภูมิ (Primary socialization) กล่าวว่า การใช้สาร
เสพติดและพฤติกรรมเบียงเบน เป็ นพฤติกรรมทางสังคมทีเรีย นรู ม้ าจากแหล่งสําคัญ 3 แหล่งหลัก ได้แก่
ครอบครัว โรงเรียน และกลุ่มเพือน และได้พิจารณาถึงแหล่งการถ่ายทอดทางสังคมด้านทุติยภูมิ (Secondary
socialization) เช่น ครอบครัวขยาย กลุม่ สมาชิกชมรม ศาสนา สภาพแวดล้อมของกลุม่ เพือน และอิทธิพลของสือ
มีอิทธิพลต่อกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านปฐมภูมิ ซึงมีผลต่อการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมเบียงเบน
เช่นกัน (Oetting; Donnermeyer; & Deffenbacher. 1998) และจากงานวิจยั ของวิลลานติ บูเลย์ และจูออน
(Villanti; Boulay; & Juon. 2011) พบว่า กลุม่ เพือน ผูป้ กครอง และสือ มีอิทธิพลทําให้วยั รุ่นเกิดพฤติกรรม
การสูบบุหรี ดังนัน วัยรุ่นจะสังเกตเห็นแบบอย่างในการป้ องกันการสูบบุหรีจากกลุม่ เพือน ผูป้ กครอง และสือ
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปคําจํากัดความของการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบ
บุหรี หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนต่อการเห็นตัวแบบจากเพือน ผูป้ กครอง และสือในการป้ องกันตนเองจากการ
สูบบุหรี
การวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบ
บุหรี พบว่า เตือนใจ เทียนทอง (2546) ได้สร้างแบบวัดตัวแบบด้านสุขภาพจากพ่อแม่ มีเนือหาเกียวกับปริมาณการ
รับรูก้ ารเป็ นตัวแบบด้านสุขภาพจากพ่อแม่ จํานวน 15 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .82 นอกจากนี นิภาวรรณ หมีทอง
(2551) ได้สร้างแบบวัดการเป็ นตัวแบบด้านการสูบบุหรีของบิดามารดาและเพือน มีเนือหาเกียวกับปริมาณการรับรู ้
การเป็ นตัวแบบด้านการสูบบุหรีจากบิดามารดาและเพือน จํานวน 12 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ตังแต่
“บ่อยครัง” ถึง “ไม่เคยเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .88 และธรีรตั น์ เช
มนะสิริ (2554) ได้สร้างแบบวัดการเห็นตัวแบบบิดามารดา ตัวแบบเพือน และตัวแบบจากสือด้านพฤติกรรมการใช้
สารเสพติด มีเนือหาเกียวกับปริมาณการรับรูก้ ารเป็นตัวแบบด้านพฤติกรรมการใช้สารสเพติดจากบิดามารดา เพือน
และสือ จํานวนแบบวัดละ 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ตังแต่ “จริง” ถึง “ไม่จริง” มีค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .89, .95 และ .93 ตามลําดับ
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีของ
เตือนใจ เทียนทอง (2546) นิภาวรรณ หมีทอง (2551) และธรีรตั น์ เชมนะสิริ (2554) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี การเห็นแบบอย่างที
ดีในการป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
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งานวิจยั ทีเกียวข้องการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีกับ
การคิดพิจ ารณา ได้แก่ การเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ อ งกันการสูบบุหรี กับ การคิดอย่า งเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น
งานวิจยั ของผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2550) ศึกษาการวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของ
นักเรียน พบว่า การรับรู ข้ ่าวสารจากสือเกียวกับการบริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเหตุผลในการคิดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และงานวิจยั ของฉัตรชัย เสนสาย (2554) ศึกษาอิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโส
มนสิก าร ความเชือในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตทีมีต่ อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า
กัลยาณมิตร (เป็ นการรับรูค้ ุณสมบัติของผูป้ กครอง ครู และเพือน ตามคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ได้แก่ น่ารัก
น่าเคารพ ไม่ชกั นําในทางเสือมเสีย เป็ นต้น) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ ผ่านการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีกับวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของฉัตรชัย
เสนสาย (2554) ศึกษาอิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชือในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตทีมี
ต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า กัลยาณมิตรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุม
ตนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 นอกจากนี งานวิจยั ของธรีรตั น์ เชมนะสิริ (2554) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม
ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชนชายทีมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย พบว่า การเห็นตัวแบบบิดามารดา
ตัวแบบเพือน และตัวแบบจากสือด้านการใช้สารเสพติด มีความสัมพันธ์ทางลบกับลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของมัญชลี เปี ยมดี (2558) ศึกษาลักษณะทางสังคม
และลัก ษณะทางจิ ต ที เกี ยวข้อ งกับ พฤติ ก รรมหลีก เลียงอบายมุข ของนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า อิทธิพลของสือ (เป็ นลักษณะของการได้รบั สือทีเกียวข้องกับอบายมุข จนทําให้เกิดการ
ยุ่งเกียวกับอบายมุข) มีความสัมพันธ์ทางลบกับลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีกับเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่น
งานวิจยั ของผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2550) ศึกษาการวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของ
นักเรียน พบว่า การรับรูข้ า่ วสารจากสือเกียวกับการบริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของมัญชลี เปี ยมดี (2558) ศึกษา
ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ พบว่า อิทธิพ ลของสือมีความสัมพันธ์ทางลบกับเจตคติทีดีต่อพฤติก รรมหลีก เลียง
อบายมุขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และงานวิจยั ของวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมีภูมคิ มุ ้ กันทางจิตทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
และปลอดภัย ของนัก เรีย นหญิ งระดับ มัธ ยมศึ ก ษา พบว่ า นัก เรีย นทีมีเ พือนเป็ น แบบอย่ า งทีดีทีในการใช้
อินเทอร์เน็ตมาก มีเจตคติทดีี ต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมากกว่านักเรียนทีมี
เพือนเป็ นแบบอย่างทีดีทในการใช้
ี
อินเทอร์เน็ตน้อย

56
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ องกันการสู บบุหรี เป็ นตัวแปรสําคัญทีมี
ความสัมพันธ์กบั การคิดพิจารณา จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมี
อิทธิพ ลทางตรงต่อการคิดพิจารณา และจากกรอบแนวคิดในครังนี ผูว้ ิจ ยั คาดว่า การเห็นแบบอย่า งทีดีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการคิดพิจารณา
4.2.2 การทําหน้าทีของครอบครัว
ความหมายของการทําหน้าทีของครอบครัว
บิดามารดาถือเป็ นบุคคลทีมีความสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูก ความสัมพันธ์อนั อบอุ่น
จากบิดามารดาทีลูกจะได้รบั นัน ถือเป็ นรากฐานทีสําคัญของการปรับตัว และเกิดพฤติกรรมทีดีงาม สัมพันธภาพใน
ครอบครัวเป็ นเรืองทีสําคัญมาก การทีเด็ก จะเจริญเติบโตเป็ นผู ใ้ หญ่ ทีมีบุคลิก ภาพทีดี มีอนาคต ปรับตัว ได้ดี
จะต้องได้รบั สิงสําคัญทีเป็ นรากฐานทีเพียงพอ นันคือ ความรัก ความอบอุ่นและการเลียงดู สอดคล้องกับการศึกษา
ของวิไลลักษณ์ ทองคําบรรจง (2553) พบว่า สัมพันธภาพทีดีในครอบครัวจะช่วยให้เด็กปรับตัวในสังคมและมี
สุขภาพจิตทีดี รวมทังปราศจากความวิตกกังวลในด้านต่างๆ และรูจ้ กั ทีจะเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับ
กิติพฒั น์ นนทปัทมะดุลย์ (2530) กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวทีมีสมั พันธภาพทีดีอย่างใกล้ชิด ครอบครัวทีมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ดังนี 1) การชืนชมคุณค่าของบุคคลในครอบครัว ความ
พึงพอใจ ชืนชมและเห็นคุณค่าของกันและกัน ซึงครอบครัวจะแสดงความรู ส้ ึกพึงพอใจบุคคลภายในครอบครัว
และตระหนักในคุณค่าซึงกันและกัน 2) การมีเวลาอยู่ร่วมกัน การทีทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาในการทํากิจกรรม
หลายอย่างร่วมกัน และเป็ นกิจกรรมทีทุกคนพึงพอใจจะกระทําร่วมกัน สิงนีจะช่วยพัฒนาสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวให้มคี วามอบอุ่นมากขึน 3) การมีข ้อผูกพันต่อความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวร่วมกัน สมาชิกใน
ครอบครัวรูส้ กึ ว่าตนมีข ้อผูกพันในการส่งเสริมให้สมาชิกคนอืนๆ ในครอบครัวให้ได้รบั ความสุขและสวัสดิภาพทีดี
เช่นกัน ถือเป็ นการห่วงใยกันอย่างแท้จริง 4) การติดต่อสือสารกันเป็ นอย่างดี มีการพูดคุยเรืองราวโดยตรงไม่
ปกปิ ดเป็ นความลับ 5) การมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างมาก บุคคลในครอบครัวมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันช่วยทําให้
มีสติ มีความอดทนต่อกัน มีการให้อภัย ระงับความโกรธได้อย่างรวดเร็ว และรูจ้ กั ช่วยเหลือผูอ้ ืนในสังคม และ 6)
การมีความสามารถในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัว คนในครอบครัวจะต้องมีความสามัคคีรกั ใคร่กลม
เกลียว สิงเหล่านีจะเป็ นเครืองมือในการแก้ปญั หาได้ทุกอย่าง จากทีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการทําหน้าทีของ
ครอบครัวทีสมบูรณ์
มีผูใ้ ห้ความหมายเกียวกับการทําหน้าทีของครอบครัว (Family functioning) ไว้อย่างมากมาย
ได้แก่ บีเวอร์สและแฮมพ์สนั (Beavers; & Hampson. 2000: 128-129) ได้ให้นิยามของการทําหน้าทีของ
ครอบครัวทีประสบความสําเร็จ ว่าหมายถึง ครอบครัวทีมีความสามารถ และมีรูปแบบของครอบครัวทีเป็ นแนว
ปฏิบตั ิทเป็
ี นระบบและมีความยืดหยุ่น สามารถเจรจาซึงกันและกัน ทําตามบทบาทหน้าที และจัดการกับสภาวะตึง
เครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับสกินเนอร์ สไตน์ฮาวเออร์และซิตาเรเนียส (Skinner; Steinhauer; &
Sitarenios. 2000: 191) กล่าวว่า ครอบครัวทีทําหน้าทีได้สมบูรณ์หรือประสบความสําเร็จนัน จะต้องบรรลุผล
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สําเร็จในการทําหน้าทีพืนฐานของครอบครัวทีหลากหลาย ต้องสามารถพัฒนาครอบครัวและบรรลุงานในสภาวะ
วิกฤตได้ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนืองให้แก่สมาชิกในด้านความเป็ นอยู่ ความมันคงปลอดภัย ความร่วมมือกัน
ในการคงความเป็ นครอบครัวไว้ และบทบาทหน้าทีในการเป็ นส่วนหนึงของสังคม และอุมาพร ตรังคสมบัติ (2544:
63) กล่าวว่า ครอบครัวทีทําหน้าทีได้เหมาะสม เป็ นครอบครัวทีสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่าง
เพียงพอ ทังทางวัตถุ จิตใจ และจิตวิญญาณ สมาชิกแต่ละคนและครอบครัวโดยรวมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มี
ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และเติบโตโดยมีความสมดุลระหว่างความเป็ นตัวของตัวเองและความเป็ นครอบครัว
เดียวกัน ลักษณะความเหมาะสมนีไม่ได้อยู่คงทีแต่จะเปลียนแปลงไปเสมอ ขึนอยู่กบั เวลา สภาพสังคมและปัจจัย
ต่างๆ ทังภายในและภายนอกทีมากระทบครอบครัว และจากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที 1 ทําให้ได้ตวั แปรการทํา
หน้าทีของครอบครัว ซึงมีลกั ษณะทีสําคัญ ได้แก่ 1) สัมพันธภาพภายในครอบครัว เป็ นการส่งเสริมการเลียงดูบุตร
หลานทีดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว เป็ นต้น และ 2) การสร้างเครือข่ายครอบครัว เป็ นการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับกลุม่ ผูป้ กครอง และการสร้างเครือข่ายครอบครัวทีเข้มแข็ง เป็ นต้น
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของการทําหน้าทีของครอบครัว หมายถึง การรับรู ้
ของนักเรียนทีมีต่อบทบาทและหน้าทีของสมาชิกในครอบครัวทีมีการกระทําต่อกันเพือประโยชน์การดํารงอยู่ของ
ครอบครัว โดยเน้นสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น การส่งเสริมการเลียงดูบุตรหลานทีดี ให้ความรัก ความอบอุ่น
เอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมให้ได้ทาํ กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เป็ นต้น และเน้นการสร้าง
เครือข่ายครอบครัว ได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู ป้ กครอง และการสร้า งเครือข่ายครอบครัวที
เข้มแข็ง เป็ นต้น
การวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ทีเกียวข้อ งกับ การวัดการทํา หน้า ทีของครอบครัว พบว่ า
ฉัตราภรณ์ กงสิน (2553) ได้สร้างแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว โดยแบ่งเป็ น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
แก้ปญั หา การสือสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ และการควบคุมพฤติกรรม
จํานวน 33 ข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร จํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
“จริงมากทีสุด” ถึง “ไม่จริงทีสุด” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .91 นอกจากนี
ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (2554) ได้สร้างแบบวัดการปฏิบตั ิหน้าทีของครอบครัวอย่า งประสบความสําเร็จ โดย
แบ่งเป็ น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การแสดงออกถึงความรักความผูกพัน การทําหน้าทีตามบทบาท การสือสาร การ
แก้ปญั หา การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของครอบครัว การใช้เวลาร่วมกัน การดํารงชีวิตทางด้านจิตวิญญาณ และ
ความสุขของครอบครัว จํานวน 54 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “เป็ นจริงมาก” ถึง “ไม่เป็ นจริงเลย”
มีค่าความเชือมันสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค อยู่ระหว่าง .92-.95 และตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง
ด้วย และอมราพร สุรการ (2555) ได้สร้างแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว โดยแบ่งเป็ น 7 องค์ประกอบ ได้แก่
การแก้ปญั หา การสือสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และ
การทําหน้าทีทัวไป จํานวน 31 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความ
เชือมันสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .93 และตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างด้วย
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สําหรับการวิจยั ในครังนี ผู ว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัวของฉัตราภรณ์ กงสิน
(2553) ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (2554) และอมราพร สุรการ (2555) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ รัี บรูว้ ่าการทําหน้าทีของครอบครัว
สูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการทําหน้าทีของครอบครัว
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการทําหน้าทีของครอบครัวกับการคิดพิจารณา
ได้แก่ การทําหน้าทีของครอบครัวกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น งานวิจยั ของมาลัย งามระยับ (2548) ศึกษา
ปัจจัยบางประการทีสัมพันธ์กบั ความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวส่งผลต่อ
ความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของเอกบดินทร์ กิตติจริยา (2556) ศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับ
ปัจจัยทีส่งผลต่อความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวส่งผลต่อความฉลาดทาง
จริยธรรม ซึงความฉลาดทางจริยธรรมนํามาเทียบเคียงการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลได้ และงานวิจยั ของเนวิลล์และ
คณะ (Neville; et al. 2013) ศึกษาโปรแกรมการฝึ กฝนโดยใช้ครอบครัวเป็ นฐานเพือพัฒนาการทําหน้าทีของ
สมอง การรูค้ ิด และพฤติกรรมในเด็กก่อนเข้าวัยเรียนทีมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจตํา พบว่า ผูป้ กครองทีได้รบั การ
ฝึ กฝนสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ความรับผิดชอบของผูป้ กครอง และภาษาทีใช้ ทําให้เด็กมีพฒั นาการความคิดทีดีขนึ
การทําหน้าทีของครอบครัวกับวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของศุภร ชินะเกตุ (2553) ศึกษา
ปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลียงดูของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมตนเอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 นอกจากนี งานวิจยั ของศศิวมิ ล เกลียวทอง (2557) ศึกษาปัจจัยบางประการ
ทีส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตมโนทัศน์และลักษณะมุง่ อนาคตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 และงานวิจยั ของเอเวอรี มานชินี และฟรักเจอรี (Everri; Mancini; & Fruggeri. 2015) ศึกษาการทํา
หน้าทีของครอบครัว การกํากับควบคุมของผูป้ กครอง และความรับผิดชอบต่อครอบครัวของวัยรุ่นตอนกลางและ
ตอนปลาย พบว่า ความสามัคคีและความยืดหยุ่นในครอบครัวและการกํากับควบคุมของผูป้ กครองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวของวัยรุ่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
การทําหน้าทีของครอบครัวกับเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่น งานวิจยั ของจุไรรัตน์
กําแพงพันธ์ (2551) ศึกษาการทําหน้าทีของครอบครัว ความฉลาดทางอารมณ์ และทัศนคติต่อการกระทําผิดของ
วัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี พบว่า การทําหน้าทีของครอบครัวด้านการ
สือสาร ด้านความผูกพันทางอารมณ์ และด้านการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางลบกับทัศนคติต่อการกระทํา
ผิดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และการทําหน้าทีของครอบครัวด้านการแก้ปญั หา ด้านบทบาท และด้าน
การตอบสนองทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับทัศนคติต่อการกระทําผิดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของศิริรตั น์ พรขํา (2551) ศึกษาการทําหน้าทีของครอบครัว อัตมโนทัศน์ และทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การทําหน้าทีของ
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ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
และงานวิจยั ของลอชบูเออร์เลอร์และคณะ (Lochbuehler; et al. 2016) ศึกษาการสูบบุหรีของผูป้ กครองและการรู ้
คิดทีเกียวกับการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ พบว่า มีงานวิจยั ทีบ่งบอกว่าการสูบ
บุหรีของผูป้ กครองมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสูบบุหรีของวัยรุ่น ผ่านเจตคติทางบวกต่อการสูบบุหรี
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการทําหน้าทีของครอบครัวเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั การคิด
พิจารณา จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า การทําหน้าทีของครอบครัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการคิดพิจารณา และจาก
กรอบแนวคิดในครังนี ผูว้ จิ ยั คาดว่าการทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ผ่านการคิดพิจารณา
4.2.3 การสนับสนุ นทางสังคม
ความหมายของอิทธิพลของการสนับสนุ นทางสังคม
มีผูใ้ ห้นิยามของการสนับสนุ นทางสังคมไว้อย่างมากมาย ได้แก่ คอบบ์ (Cobb. 1976) ได้ให้
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ว่าเป็ นข้อมูลทีทําให้บุคคลเชือว่าตนเองได้รบั ความรัก การมองเห็นคุณค่า
และรูส้ ึกเป็ นส่วนหนึงของเครือข่ายของข้อผูกพันร่วมกัน นอกจากนีชูเมคเกอร์และบราวเนลล์ (Shumaker; &
Brownell. 1984) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุ นทางสังคม ว่าเป็ นการแลกเปลียนทรัพยากรระหว่างบุคคล
อย่า งน้อ ยสองคน มีลกั ษณะเป็ น ผู ใ้ ห้หรือ ผู ร้ บั โดยมีจุดมุ่ง หมายเพือเพิมความเป็ นอยู่ทีดีของผู ร้ บั เช่ น
เดียวกับเพียร์ซและคณะ (Pierce; et al. 1996a) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นพฤติกรรมทีมีลกั ษณะของ
การแลกเปลียนสนับสนุนซึงกันและกันในปฏิสมั พันธ์แต่ละครัง บุคคลสามารถเป็ นได้ทงผู
ั ร้ บั และผูใ้ ห้การสนับสนุน
ทางสังคม โดยการสนับสนุนทางสังคมทีบุคคลนันได้รบั มาจากอดีตหรือประสบการณ์ลว้ นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในปัจจุบนั และอนาคต และพันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000) ได้รวบรวมและทําการสรุปนิยาม
ปฏิบตั ิการของการสนับสนุนทางสังคม ว่าเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์หนึงๆ โดยผูท้ ให้
ี การ
สนับสนุ นทางสังคมมักจะให้ก ารสนับสนุ นใน 3 ด้า นทีสํา คัญ คือ 1) การสนับสนุ นด้า นอารมณ์ (Emotional
support) เช่น การปลอบโยน ความเป็ นห่วงเป็ นใย ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ หรือการยอมรับ 2)
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) เช่น การให้ขอ้ มูลการทํางาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้
รางวัล-ลงโทษ การกล่าวติชม และ 3) การสนับสนุ นด้านวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน
(Material support) โดยในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ผูป้ กครองเป็ นบุคคลทีมีปฏิสมั พันธ์และมีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนมากทีสุด และสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ครบทัง 3 ด้าน
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูข้ อง
นักเรียนว่าตนได้รบั ความช่วยเหลือจากผูป้ กครองในการป้ องกันการสูบบุหรีได้ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์
ได้แก่ ความเป็ นห่วงเป็ นใย การให้กาํ ลังใจ หรือการยอมรับ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
รวมทังความรูเ้ กียวกับโทษและอันตรายของบุหรี และ 3) ด้านวัตถุสงของ
ิ และงบประมาณ เป็ นต้น
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การวัดการสนับสนุ นทางสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อ งกับ การวัดการสนับสนุ นทางสังคม พบว่า สุขจิตร
ตังเจริญ (2554) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว อาจารย์และเพือน จํานวน 29 ข้อ เป็ น
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของ
ครอนบาค เท่ากับ .89 เช่นเดียวกับสาลินี จงใจสุรธรรม (2559) ได้สร้างแบบวัดการรับรู ก้ ารสนับสนุ นทางสังคม
ของนักเรียน ด้านพ่อแม่ ครู และเพือนร่วมชัน จํานวน 9 ข้อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .78 และมีก ารตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้างเหลือข้อคําถาม จํานวน 5 ข้อ นอกจากนี อรพินทร์ ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท์ และทัศนา
ทองภักดี (2554) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีเนือหาเกียวกับการรับรู ว้ ่าสมาชิกภายใน
ครอบครัวได้แสดงออกซึงความห่วงใย เอาใจใส่ดูแล เห็นใจ เข้าใจ ยอมรับและให้กาํ ลังใจ พร้อมทังให้คาํ แนะนํา
ปรึกษาและความช่วยเหลือ จํานวน 8 ข้อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ จาก “จริง” ถึง “ไม่จริง” มีค่าความ
เชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .87 และรชานนท์ ง่วนใจรัก (2552) ได้สร้างแบบวัดการ
ได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง มีเนือหาเกียวกับการได้รบั แรงสนับสนุ นจากผูป้ กครองเกียวกับพฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี จํานวน 9 ข้อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 3 ระดับ จาก “ได้รบั เป็ นประจํา” ถึง “ไม่ได้
รับเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .71
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมของรชานนท์ ง่วนใจรัก
(2552) มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ได้
ี รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสนับสนุ นทางสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมกับการคิดพิจารณา ได้แก่
การสนับสนุนทางสังคมกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น งานวิจยั ของปราณี จ้อยรอด (2552) ศึกษาปัจจัยทีมี
ผลต่อพฤติกรรมการรับสืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรียนช่วงชันที 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดอย่างมีเหตุผลอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ .01 และงานวิจยั ของจีรพัฒน์ ศิริรกั ษ์ (2555) ศึกษาลักษณะสถานการณ์ในโรงเรียน ครอบครัว
และจิตพอเพียงทีเกียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การอบรมเลียงดู
แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีเหตุมผี ลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
การสนับสนุนทางสังคมกับวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของปราณี จ้อยรอด (2552) ศึกษา
ปัจ จัย ทีมีผ ลต่ อ พฤติก รรมการรับสืออิน เทอร์เ น็ ต อย่ า งมีวิจ ารณญาณ ของนัก เรี ย นช่ วงชันที 4 ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุม
ตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 งานวิจยั ของวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554)
ศึก ษาปัจ จัย เชิงสาเหตุดา้ นสถานการณ์ทางสังคม และการมีภูมคิ ุม้ กันทางจิตทีเกียวข้อ งกับพฤติก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา พบว่า การรับรูก้ ารอบรมเลียงดูแบบ
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รักสนับสนุนและใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีภูมคิ มุ ้ กันทางจิตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
และงานวิจยั ของอรพินทร์ ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท์ และทัศนา ทองภักดี (2554) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
ภูมิคุม้ กันทางจิตของเยาวชน พบว่า ปัจ จัยด้า นครอบครัว (โดยมีอ งค์ประกอบการสนับสนุ นทางสังคมจาก
ครอบครัว) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพเยาวชนและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่าน
ภูมคิ มุ ้ กันทางจิตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
การสนับสนุ นทางสังคมกับเจตคติต่ อ พฤติก รรมป้ องกันการสู บ บุหรี เช่น งานวิจ ยั ของวันวิสา
สรีระศาสตร์ (2554) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นสถานการณ์ทางสังคม และการมีภูมคิ ุม้ กันทางจิตทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา พบว่า การรับรูก้ าร
อบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 นอกจากนี งานวิจยั ของอรพินทร์ ชูชม, สุภาพร
ธนะชานันท์ และทัศนา ทองภักดี (2554) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมคิ มุ ้ กันทางจิตของเยาวชน พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และงานวิจยั ของจีรพัฒน์ ศิริรกั ษ์ (2555) ศึกษาลักษณะสถานการณ์
ในโรงเรียน ครอบครัว และจิตพอเพียงทีเกียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พบว่า การอบรมเลียงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการสนับสนุ นทางสังคมเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั การคิด
พิจารณา จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า การสนับสนุ นทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดพิจารณา และจาก
กรอบแนวคิดในครังนี ผูว้ ิจยั คาดว่าการสนับสนุ นทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ผ่านการคิดพิจารณา
4.3 ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม
ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ถือเป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพแวดล้อมทีขยายออกไป ไม่ใช่ปจั จัย
สภาพแวดล้อมทีใกล้ชิดกับตัวบุคคล ซึงมีอิทธิพลต่อตัวเราเป็ นอย่างมาก เช่น สือ บรรทัดฐาน กฎหมาย ศาสนา
เป็ นต้น ในการวิจยั ครังนี จึงได้ศึกษาปัจ จัย วัฒนธรรมและสิงแวดล้อ มทีมีต่ อการคิดพิจารณาและพฤติก รรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี ซึงมีรายละเอียด ดังนี
4.3.1 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ความหมายของบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ในปัจจุบนั คนเราสามารถป้ องกันพฤติกรรมเสียงต่างๆ ได้ ไม่เฉพาะแต่ปจั จัยภายในบุคคลและ
ปัจจัยระหว่างบุคคลเพียงเท่านัน ยังมีมติ ิสงั คมวัฒนธรรม เป็ นระบบความเชือ แบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคม อุดม
คติ ระบบโครงสร้างทางสังคม และความสัมพันธ์ทางสังคมทีกํากับการมองโลก การกระทํา และพฤติก รรมการ
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แสดงออกของปัจเจกบุคคลและกลุ่มทางสังคมต่างๆ โดยมิติสงั คมวัฒนธรรมเป็ นตัวกํากับพฤติกรรมทางสังคม
ของผูค้ นและกลุม่ ทางสังคมมีความแตกต่างหลากหลาย มีพลวัตไม่หยุดนิง ขึนอยู่กบั บริบทสังคมและสถานการณ์
ทีเฉพาะเจาะจงในชีวติ ประจําวัน รวมทังวัฒนธรรมยังถูกสร้างใหม่และให้ความหมายใหม่ตลอดเวลา ดังนัน การ
กําหนดนโยบาย มาตรการทางสังคม ตลอดจนปฏิบตั ิการทางสังคมด้านต่างๆ เพือควบคุมป้ องกันพฤติกรรมเสียง
สุขภาพจําเป็ นต้องเข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมทีเกียวข้อง (สํานักวิจยั สังคมและสุขภาพ. 2559: 6) ซึงมิติทาง
สังคมวัฒนธรรมหนึงทีมีความสําคัญคือ “บรรทัดฐานทางสังคม” (Social norm) โดยได้มผี ูใ้ ห้ความหมายของ
บรรทัดฐาน ได้แก่ ไอเซนและฟิ ชไบน์ (Ajzen; & Fishbein. 1980: 57) ได้ให้ความหมายของการรับรูบ้ รรทัดฐาน
ทางสังคม ว่า เป็ นการทีบุคคลหนึงรับรู ว้ ่า ผู ท้ ีมีความสําคัญกับเขา คิดว่า เขาควรจะกระทํา หรือ ไม่ควรกระทํา
พฤติกรรมใดๆ หากบุคคลรับรู ว้ ่าผู ท้ ีเขาให้ความสําคัญคิดว่าเขาควรทํามากเพียงใด ก็จะเกิดแรงจูงใจทีเขาจะ
กระทําพฤติกรรมนัน และหากบุคคลรับรูว้ ่าผูท้ เขาให้
ี ความสําคัญคิดว่าเขาไม่ควรกระทําพฤติกรรมใด ก็จะกดดัน
ให้เขาไม่กระทําพฤติกรรมนัน เช่นเดียวกับราชบัณฑิตยสถาน (2532: 353) ได้อธิบายความหมายของบรรทัดฐาน
ทางสังคมไว้ในพจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยา ว่าเป็ นแนวทางหรือวิถีทางของการกระทําหรือความประพฤติ เฉพาะ
อย่าง ซึงเป็ นทียอมรับกันทางสังคมตามความคาดหมายของกลุ่ม หรือตามค่านิย มของสังคม และอาภรทิพ ย์
สมบัติบริบูรณ์ (2554: 37) ได้ให้ความหมายของการรับรูบ้ รรทัดฐานของสังคม ว่าเป็ นการรับรูถ้ งึ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎเกณฑ์ และแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ทางสังคมทีช่วยกําหนดพฤติกรรมของบุคคล การรับรู น้ ีสามารถมี
อิทธิพลต่อความรูส้ กึ นึกคิดทางด้านจิตใจ และยังหมายถึงการคล้อยตามหรือกระทําตามคนใกล้ชิดหรือคนทีคิดว่า
มีความสําคัญต่อตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกัน
ในการวิจยั ครังนี ได้ศึกษาบรรทัดฐานเกียวกับการไม่สูบบุหรีของบริบทวัยรุ่น และได้ให้ความหมาย
ของบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี ว่าเป็ นการรับรู ข้ องวัย รุ่นว่ามีมิติสงั คมวัฒนธรรมหนึงทีคาดหวังว่าวัยรุ่นควรมี
พฤติกรรมทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับของสังคม นันคือการไม่สูบบุหรี
มิติสงั คมวัฒนธรรมทีแสดงออกถึงการไม่สูบบุหรี เริมมีการศึกษาวิจยั มากขึนในประเทศไทย เช่น
การวิจยั ทีเกียวกับสือรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี (ธาดา เศรษฐบุตร. 2551; ชัชฎาภรณ์ ปริทยาพงศ์. 2552;
ชิโนรส ถินวิไลสกุล. 2556) และการวิจยั ทีเกียวกับชุมชนในการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี (วรรณชนก จันทชุม.
2549ก; ยุพา จิวพัฒนกุล; และคณะ. 2558) โดยจากงานวิจยั ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สือและชุมชนกําลังก่อร่างสร้าง
บรรทัดฐานให้กบั สังคมไทยด้วยวิธีการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี ดังนัน สือและชุมชนจึงพยายามสร้างบรรทัดฐาน
ใหม่ให้กบั สังคมไทย นันคือ การไม่สูบบุหรี และจากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที 1 ทําให้ได้ตวั แปรบรรทัดฐาน
การไม่สูบบุหรี ซึงมีลกั ษณะทีสําคัญ ได้แก่ 1) สือสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี เป็ นการใช้สอต้
ื านบุหรี การใช้สือ
สร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการต่อต้านบุหรี การสร้างความข้อความต่อต้านบุหรี การสร้างข้อความเพือควบคุม
การบริโภคยาสูบ การทํารูปกราฟฟิ คเพือป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นต้น และ 2) ชุมชนสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
เป็ นการมีส่วนร่วมในชุมชนเพือป้ องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี ความต้องการอยู่อาศัยในสิงแวดล้อมทีปลอดควัน
บุหรี การส่งเสริมให้ชมุ ชนได้ฟงั ธรรมเทศนาเพือหล่อหลอมให้เยาวชนหลีกเลียงบุหรี และการสร้างความเข้มแข็ง
เพือต่อต้านการสูบบุหรีของเพือนภายในชุมชน เป็ นต้น
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จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี หมายถึง การรับรู ้
ของนักเรียนว่าสือและชุมชนมีความคาดหวังว่านักเรียนควรมีพฤติกรรมทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับของสังคม นัน
คือ การไม่สูบบุหรี
การวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี พบว่า วรรณชนก
จันทชุม (2547) ได้สร้างมาตรวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีเนือหาเกียวกับการประเมินความเชือทีมีต่อบุคคล
ส่วนมากทีมีความสําคัญต่อเขาว่าได้ปฏิบตั ิ (Descriptive norms) หรือต้องการให้เขาปฏิบตั ิตนเพือป้ องกันการสูบ
บุหรีหรือไม่ (Injunctive norms) ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลสําคัญโดยทัวไป จํานวน 2 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 7
ระดับ ตังแต่ “ฉันไม่ควรมาก” ถึง “ฉันควรมาก” และตังแต่ “ไม่ปฏิบตั ิมาก” ถึง “ได้ปฏิบตั ิมาก” มีค่าความเชือมัน
แบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .70 และ 2) ความเชือเกียวกับกลุ่มอ้างอิง ซึงเป็ นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลทีมีความสําคัญทีนักเรียนระบุถงึ มากทีสุด จํานวน 8 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่ “ไม่เป็ นจริง
มาก” ถึง “เป็ นจริงมาก” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .83 เช่นเดียวกับอมรรัตน์
สุจิตชวาลากุล (2554) ได้พฒั นาแบบวัดการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงในการสูบบุหรี มีเนือหาเกียวกับการรับรูว้ ่าบุคคล
ทีมีความสําคัญต่อเขาได้กระทําพฤติกรรมสูบบุหรี ก็จะมีแนวโน้มทีจะคล้อยตามและทําตามด้วย จํานวน 14 ข้อ
เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” ถึง “น้อยทีสุด” มีค่า ความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .79 ในขณะที จันท์สุฎาห์ ไวยฤทธิ (2555) ได้พฒั นาแบบวัดการรับรู บ้ รรทัดฐานทางสังคม
จากคนรอบข้า ง มีเนือหาเกียวกับการรับรู ว้ ่า บุคคลรอบข้า งมีความตระหนักเกียวกับบทบาทและหน้า ทีความ
รับผิดชอบอย่างไร และคิดว่าตนเองควรมีพฤติกรรมรับผิดชอบหรือไม่ จํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จ ริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .86
เช่นเดียวกับธนพัทธ์ จันท์พพิ ฒั น์พงศ์ (2559) ได้สร้างแบบวัดการรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคม มีเนือหาเกียวกับการ
รับรูว้ ่าสังคมทีตนเองอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นคนในครอบครัว กลุม่ เพือน อาจารย์ และบุคคลทีตนเองยอมรับนับถือเห็นดี
เห็นชอบ และคาดหวังให้ใช้เฟซบุก๊ ด้วยการคํานึงถึงคุณค่าหรือประโยชน์ทีแท้จริงของเฟซบุก๊ จํานวน 9 ข้อ เป็ น
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอ
นบาค เท่ากับ .81 และนัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา (2559) ได้สร้างแบบวัดการรับรู บ้ รรทัดฐานทางสังคม มีเนือหา
เกียวกับการรับรูว้ ่าบุคคลรอบข้าง เพือนร่วมงาน และครอบครัว ทีตนให้ความสําคัญคิดว่าตนควรกระทําหรือไม่
ควรกระทําพฤติกรรมการทํางานตามมาตรฐานจริยธรรม จํานวน 12 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
“จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .70
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีตามนิยามปฏิบตั ิการ มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผูท้ รัี บรูบ้ รรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมากกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
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งานวิจยั ทีเกียวข้องกับบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี กับการคิดพิจ ารณา
ได้แก่ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีกับการคิดอย่างเป็นเหตุเป็ นผล เช่น งานวิจยั ของธนพัทธ์ จันท์พพิ ฒั น์พงศ์ (2559)
ศึกษาปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุก๊ ด้วยปัญญาของ
นักเรียนปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู บ้ รรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
รูเ้ ท่าทันสือออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และงานวิจยั ของอังศินนั ท์ อินทรกําแหง และฉัตรชัย
เอกปัญญาสกุล (2560) ศึกษาอิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมทีมีต่อพฤติกรรม
สุขภาพทีดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึงเมือง: การวิจยั ผสาน
วิธี พบว่า บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความรอบรูด้ า้ นสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 (ค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ .49) และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
สุขภาพ โดยผ่านความรอบรูด้ า้ นสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (ค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ .35)
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีกับวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของจันท์สุฎาห์ ไวยฤทธิ (2555)
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและการรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างทีเกียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของ
พนักงานขับรถเช่า ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู บ้ รรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการจัดการความเครียดจากการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 และงานวิจยั ของอังศินนั ท์
อินทรกําแหง และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล (2560) ศึกษาอิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคม
วัฒนธรรมทีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพทีดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของครอบครัวใน
ชุมชนกึงเมือง: การวิจยั ผสานวิธี พบว่า บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิทยาเชิงบวกอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (ค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ .64)
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั การคิด
อย่า งเป็ นเหตุเ ป็ นผลและวุฒิภาวะทางจิตสังคม จึงทําให้มีหลักฐานทีเพียงพอว่า บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี มี
อิทธิพลทางตรงต่อการคิดพิจารณา และจากกรอบแนวคิดในครังนี ผู ว้ ิจยั คาดว่า บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการคิดพิจารณา

ส่วนที 5 ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูลครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการคิดพิจารณา
และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยมองว่าครู มสี ่วนช่วยให้นกั เรียนเกิดการคิดพิจารณา รวมทังมีพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี
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ปัจจัยระดับครูเป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับครูซงมี
ึ ผลต่อนักเรียนซึงเป็ นระดับบุคคล เนืองจากธรรมชาติของ
ข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นระดับชันลดหลัน ข้อมูลหน่วยล่างคือ ตัวนักเรียนจะอยู่ซอ้ นกันภายใต้โครงสร้างข้อมูลทีใหญ่
กว่า โดยผูว้ จิ ยั ให้ความสําคัญกับบริบททีเกิดขึนภายในห้องเรียน (Classroom context) ซึงครู เป็ นผูท้ ีมีบทบาท
เป็ นอย่างมาก ในการวิจยั ครังนี จึงได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรี
ของครู โดยทังตัวแปรดังกล่าว ได้มาจากข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจยั ในระยะที 1 ซึงมีรายละเอียด ดังนี
5.1 การดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
ความหมายของการดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
การกําหนดนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีเพียงประชากร 40% จากทัวโลกทีได้รบั การกํากับ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึงช่วยลดอัตราความชุกของการสูบบุหรี แต่ในประเทศทีมีรายได้ตาและรายได้
ํ
ปานกลางมี
อัตราการสูบบุหรีทีลดลงเป็ นไปค่อนข้างช้า เมือเทียบกับประเทศทีมีรายได้สูง (WHO. 2017: 52-59) ในประเทศ
ไทย แม ้จะมีมาตรการควบคุมยาสูบ แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าทีควร โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ในปี พ.ศ. 2553 มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 19) พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติการคุม้ ครองผูไ้ ม่สูบบุหรี กําหนดให้ “โรงเรียน
หรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับทีตํากว่าอุดมศึกษา” เป็ นเขตปลอดบุหรีทังหมด หมายความว่า บริเวณ
ภายในรัวโรงเรียนไม่สามารถสูบบุหรีได้ แต่กลับพบว่าอัตราการสูบบุหรีในวัยรุ่นไม่ได้ลดลงเท่าทีควร ในปี พ.ศ.
2557 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
2555-2557 ในสถานศึ ก ษา กํา หนดให้ส ถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ และหน่ ว ยงานในสัง กัด และในกํา กับ ของ
กระทรวงศึกษาธิการนําไปปฎิบตั ิ ดังนี 1) ห้ามมิให้หน่วยงานสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใดๆ
จากผูป้ ระกอบธุรกิจยาสูบ ซึงรวมถึงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของผูป้ ระกอบธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย “ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ” 2) ให้สถานศึกษาต้องบรรจุเรืองโรคเกียวกับบุหรีไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 3)
ให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ ายห้ามสูบบุหรีในสถานศึกษา และห้ามมิให้มกี ารสูบบุหรีในสถานศึกษา ตลอดจนกําชับให้
นักเรียนห้ามสูบบุหรีขณะอยู่ในเครืองแบบนักเรียน 4) ให้ผูบ้ ริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรใน
สถานศึกษา ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีโดยการเลิกสูบบุหรี และ 5) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิต
สือนวัตกรรมทีเกียวข้องเพือการเรียนรูด้ า้ นพิษภัยจากบุหรี และการวิจยั เพือปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
นอกจากนี เครือข่ายครูเพือโรงเรียนปลอดบุหรี และมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี (2558: 11-31) ได้
กล่าวถึงแนวทางการดําเนินงานเพือโรงเรียนปลอดบุหรี โดยแนวทางเหล่านีได้มาจากประสบการณ์การดําเนินงาน
อย่างต่อเนืองมามากกว่า 10 ปี ของกลุ่มครู ทีพยายามคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงรู ปแบบการดําเนินงานเพือ
โรงเรียนปลอดบุหรี มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีปลอดบุหรี ไม่มกี ารสูบบุหรีภายในโรงเรียน รวมถึง
การให้ความรูก้ บั นักเรียนเพือให้รูเ้ ท่าทันในแง่มมุ ต่างๆ และการปลูกฝังความคิด ความเชือและค่านิยมให้นกั เรียน
มองเห็นว่าการสูบบุหรีเป็ นเรืองผิดปกติ จนทําให้ได้แนวทางการดําเนินงานเพือโรงเรียนปลอดบุหรี 7 ข้อ ได้แก่ 1)
การบริหารจัดการเพือโรงเรียนปลอดบุหรี การขับเคลือนงานโรงเรียนปลอดบุหรีให้มปี ระสิทธิภาพจะต้องได้รบั
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ความร่วมมือจากบุคลากรของโรงเรียนทุก คน ดังนัน การบริหารจัดการจึงเป็ นการเตรียมความพร้อมเพือให้
บุคลากรทุกคนเข้าใจแนวทางการดําเนินงานและมีส่วนร่วมในการช่วยคิดวางแผนและดําเนินการในส่วนทีสามารถ
ทําได้ 2) การมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี “นโยบาย” เป็ นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียน และเป็ น
การกระตุน้ ให้เกิดพลัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูป้ กครองนักเรียน ดังนัน การขับเคลือนงานเพือ
โรงเรียนปลอดบุหรีอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละโรงเรียนจึงควรกําหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรีเป็ นของตนเอง
เพือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน 3) การจัดสภาพแวดล้อมเพือโรงเรียนปลอดบุหรี
สภาพแวดล้อมทีปลอดบุหรีมีอิทธิพลต่อค่านิยมไม่สูบบุหรีของนักเรียน นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน จะ
ค่อยๆ ซึมซับบรรยากาศของการทีสังคมไม่ยอมรับการสูบบุหรี การทีนักเรียนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทีไม่เอือ
ต่อการสูบบุหรี จะทําให้เห็นว่าการสูบบุหรีเป็ นเรืองผิดปกติ รวมทังการจัดสภาพแวดล้อมทีปลอดบุหรียังทําให้ผูส้ ูบ
บุหรีต้องละอายใจทุกครังหากจะหยิบบุหรีขึนมาสูบในบริเวณโรงเรียน 4) การสอดแทรกเรืองบุหรีในการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร การป้ องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ขนึ จําเป็ นทีจะต้องสร้างภูมคิ ุม้ กันเรืองบุหรี
ให้กบั นักเรียน เพือทําให้นกั เรียนยืนยันว่าจะไม่สูบบุหรีไม่ว่าจะตกอยุ่ในสถานการณ์แบบใด 5) การมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการขับเคลือนโรงเรียนปลอดบุหรี การมีส่วนร่วมของนักเรียนในทีนีไม่ได้หมายถึงการมีนกั เรียนเป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม แต่หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนเข้ามาร่วมเป็ นคณะทํางานในการขับเคลือนโรงเรียนปลอด
บุหรี 6) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี เมือสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนปลอดบุหรี และทําให้นกั เรียนมอง
ว่าการสูบบุหรีเป็ นเรืองทีสังคมไม่ยอมรับแล้ว หากพบว่ายังมีนกั เรียนทียังเลิกสูบบุหรีไม่ได้ จะต้องเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนเหล่านันกล้าแสดงตัวโดยไม่มคี วามผิด เพราะถือว่าพวกเขาแค่ตดั สินใจผิดพลาดเท่านัน และโรงรียนควรมี
มาตรการรองรับในการช่วยให้นกั เรียนกลุม่ นีเลิกสูบบุหรีได้ ส่วนใหญ่นกั เรียนคนใดทีกล้ายอมรับกับครู ว่ายังสูบ
บุหรี มักจะมีความต้องการเลิกสูบบุหรีอยู่แล้ว เพียงแต่ทผ่ี านมายังไม่รูว้ ่าจะทําอย่างไร จนมีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็น
ส่วนเกินของโรงเรียน ต้องหลบๆ ซ่อนๆ เพือไม่ให้ถูกจับได้วา่ สูบบุหรี และ 7) การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน โรงเรียนควรดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี โดยจัดกิจกรรมทังภายในโรงเรียนและในชุมชน เพือสร้าง
ชุมชนปลอดบุหรีควบคู่กนั ไป เพราะชุมชนมีอิทธิพลต่อความคิดความเชือและการดํารงชีวิตของนักเรียน ดังนัน
การดําเนินงานนโยบายปลอดบุหรีในโรงเรียนดังกล่าวจึงมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของ
วัยรุ่น และจากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที 1 ทําให้ได้ต วั แปรการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีใน
โรงเรียน ซึงมีลกั ษณะทีสําคัญ ได้แก่ 1) การกําหนดนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี 2) แนวทางการนํานโยบายป้ องกัน
การสูบบุหรีไปสู่การปฏิบตั ิ 3) การปฏิบตั ิตามนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี 4) การประเมินผลนโยบายป้ องกันการสูบ
บุหรี และ 5) เครือข่ายป้ องกันการสูบบุหรี เนืองจากตัวแปรการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
เป็ นตัวแปรพหุระดับ ดังนัน ครูจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีกับนักเรียน
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผู ว้ ิจยั จึงสรุปคําจํา กัดความของการดําเนินการนโยบายป้ อ งกันการสูบบุหรีใน
โรงเรียน หมายถึง การแสดงออกของครูทได้
ี ปฏิบตั ิตามนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ได้แก่ การประกาศ
หน้าชันเรียน การประเมินผล การเฝ้ าระวังจุดสําคัญ การติดป้ ายปลอดบุหรี การชีแจงบทลงโทษ และความร่วมมือ
กับหน่วยงานอืนๆ เป็ นต้น
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การวัดการดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีใน
โรงเรียน พบว่า เวคฟิ ลด์และคณะ (Wakefield; et al. 2000) ได้สร้างแบบวัดการจํากัดการสูบบุหรีในโรงเรียน
เป็ นการประเมินการห้ามสูบบุหรีในโรงเรียน และจํานวนนักเรียนทีปฏิบตั ิตามกฎ นักเรียนส่วนใหญ่ทปฏิ
ี บตั ติ ามกฎ
แสดงว่า การห้ามสูบบุหรีมีประสิทธิภาพเท่าทีควร แต่ถา้ ไม่มนี กั เรียนทําตามกฎ แสดงว่า การห้ามสูบบุหรีไม่มี
ประสิทธิภาพ หรืออาจไม่มกี ารห้ามสูบบุหรีทีสามารถเห็นได้ชดั เจน ต่อมา มัวร์, โรเบิรต์ และทูดอร์-สมิธ (Moore;
Roberts; & Tudor-Smith. 2001) ได้สร้างแบบวัดการบังคับใช้สาํ หรับนักเรียน และการจํากัดของครู เป็ นการ
ประเมินการจํากัดการสูบบุหรีโดยมีการบังคับใช้ในพืนทีทีแตกต่างกัน (เช่น ห้องนํา สนามเด็กเล่น ห้องทํางาน เป็ น
ต้น) เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “เป็ นประจํา” ถึง “ไม่เคยเลย” ส่วนแบบวัดการบังคับใช้นโยบายการ
ต่อต้านบุหรี (Lipperman-Kreda; Paschall; & Grube. 2009; Evans-Whipp. 2010) มีเนือหาเกียวกับการ
ประเมินระดับของการบังคับใช้ของนโยบายต่อต้านบุหรี เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “เข้มงวดมาก” ถึง
“ไม่เข้มงวดเลย” นอกจากนี ยังมีแบบวัดการรับรูข้ องนักเรียนทีมีต่อนโยบายการสูบบุหรีในโรงเรียน (Lovato; et
al. 2007; Watts; et al. 2010) โดยประเมินการรับรู ข้ องนักเรียนทีมีต่อนโยบายการสูบบุหรีในโรงเรียน เช่น
“นักเรียนส่วนใหญ่ทสูี บบุหรีปฏิบตั ิตามกฎการสูบบุหรีในโรงเรียนหรือไม่” “โรงเรียนมีกฎชัดเจนเกียวกับการสูบ
บุหรีเพือให้นกั เรียนปฏิบตั ิตาม” โดยตอบผิด ให้ 0 คะแนน และตอบถูก ให้ 1 คะแนน และสุภาพร ธนะชานันท์
(2548) ได้สร้างแบบวัดมาตรการในการป้ องกันสิงเสพย์ติดของโรงเรียน จํานวน 15 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” ถึง “ไม่เคยเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .92
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนตาม
นิยามปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ครูทได้
ี คะแนนสูง
กว่า แสดงว่าเป็ นผูร้ บั รูว้ ่ามีการดําเนินนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนสูงกว่าครูทได้
ี คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
กับการคิดพิจารณา ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
เนืองจากมีข ้อจํากัดงานวิจยั มีจาํ นวนน้อย จึงได้ทบทวนพฤติกรรมสุขภาพแทน เช่น งานวิจยั ของคลาสและคณะ
(Klas; et al. 2015) ศึกษาโปรแกรมป้ องกันโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานทีเกียวข้องกับการเพิมขึนของการจดจําระยะ
สันและระยะยาวของความรูด้ า้ นความปลอดภัย พบว่า กลุม่ นักเรียนทีได้รบั โปรแกรมป้ องกันโดยใช้โรงเรียนเป็ น
ฐาน จะมีความจดจําความรูเ้ รืองความปลอดภัยเพิมขึนมากกว่านักเรียนทีไม่ได้รบั โปรแกรม
การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนกับ วุฒิภาวะทางจิตสังคม เนืองจากมีขอ้ จํากัด
งานวิจยั มีจาํ นวนน้อย จึงได้ทบทวนพฤติกรรมทีใกล้เคียงกันแทน เช่น งานวิจยั ของสุพิชชา วงศ์จนั ทร์ (2557)
ศึกษาอิทธิพลทางจิตสังคมและการกํากับตนเองทีมีต่อ พฤติก รรมสุขภาพของผู ร้ บั บริการทีมีภาวะอ้วนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการกํากับตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
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จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนเป็ นตัวแปรสําคัญทีมี
ความสัมพันธ์กบั การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒิภาวะทางจิตสังคม จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพีย งพอว่า การ
ดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงข้ามระดับต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและ
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และจากกรอบแนวคิดในครังนี ผูว้ จิ ยั คาดว่าการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีใน
โรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒิ
ภาวะทางจิตสังคม
5.2 บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
ความหมายของบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
ครูเป็ นบุคลากรวิชาชีพทีมีหน้าทีหลักในการอบรมสังสอนและถ่ายทอดความรู ใ้ ห้แก่นกั เรียนด้วยความ
หนักแน่นทังด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีการต่างๆ โดยแสดงพฤติกรรมของตนเอง
ตามทีได้กาํ หนดไว้กบั ตําแหน่งของครู แต่ละคน ขึนอยู่กบั สถานภาพทีเป็ นโครงสร้างของสังคมในขณะนัน (สันติ
บุญภิรมย์. 2557: 14) ครูเป็ นวิชาชีพทีมีบทบาทและความสําคัญเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั ในอดีตบทบาทของครู
คือเป็ นผูส้ งสอนทางวิ
ั
ชาการ อบรมจริยธรรม หลักปฏิบตั ิต่างๆ ยุคสมัยผ่านไป ครู มบี ทบาททีสําคัญมากขึนในแง่
ของการสร้างเยาวชน มีการพัฒนาถ่ายทอดวิชาความรู ้ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทังมีการชีแนะให้สามารถดําเนิน
ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทังยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การปลูกฝังวัฒนธรรมให้กบั
เยาวชน และการช่วยเหลือสังคม (ธีรศักดิ อัครบวร. 2545: 18-26) โดยครูเป็ นบุคคลทีมีความใกล้ชิดกับนักเรียน
มากทีสุด โดยเฉพาะครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน ครูตอ้ งส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถเรียนรู ว้ ิชาการต่างๆ ให้เต็ม
ศักยภาพ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีกระตุน้ ให้นกั เรียนค้นพบตัวเองและมีความสุขกับการเรียน ครู
เป็ นผู อ้ บรมสังสอนดู แลความประพฤติให้อ ยู่ในระเบียบวินยั หรือ กรอบของศีลธรรมอันดีงาม และครู เ ป็ นที
ปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปญั หาต่างๆ ให้นกั เรียนทุกคนอย่างยุติธรรมและมีความเท่าเทียมกัน (พศิน แตงจวง. 2554:
94) นอกจากนี บทบาทในการอบรมสังสอนของครู อาจเป็ นไปได้ทีทําให้นกั เรียนอาจจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี
หรือไม่มพี ฤติกรรมการสูบบุหรีก็ได้ ดังนัน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเกียวกับการอบรมสังสอนของครู เพือ
ป้ องกันยาเสพติด (สุภาพร ธนะชานันท์. 2548: 62; อ้างอิงจากศูนย์ต่อสูเ้ พือเอาชนะยาเสพติด. 2546: 9-10) คือ
1) ปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สร้างทักษะชีวติ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 2) จัดระบบดูแล เฝ้ าระวัง ป้ องกันกลุม่ เป้ าหมายนักเรียนทียังไม่
เคยใช้สารเสพติดไม่ให้เ ข้า ไปเกียวข้อ งกับยาเสพติด และ 3) สร้า งบรรยากาศทีอบอุ่นภายในโรงเรียน โดย
มอบหมายให้ครูทปรึ
ี กษาหรือครูประจําชันคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมและให้คาํ ปรึกษาเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด
และจากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที 1 ทําให้ได้ตวั แปรบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ซึงมีลกั ษณะที
สําคัญ ได้แก่ 1) บทบาทของครูในห้องเรียน ได้แก่ การสอนสุขศึกษาเกียวกับบุหรีให้แก่เยาวชน การสอนบทเรียน
ให้ตระหนักเกียวกับบุหรี สอนทักษะต่างๆ และการให้นกั เรียนตระหนักในอันตรายจากบุหรีและอุตสาหกรรมยาสูบ
เป็ นต้น และ 2) บทบาทของครู นอกห้อ งเรียน ได้แก่ การรณรงค์มมุ มองทางบวกเพือการไม่สูบบุหรี การจัด
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กิจกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนทีหลากหลาย และการนําหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นต้น ตัวแปรบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู เป็ นตัวแปรพหุระดับ หรือตัวแปร
ระดับห้องเรียน โดยครู ทีปรึกษาหรือครู ประจําชันจะเป็ นแสดงบทบาทในการอบรมสังสอนนักเรียนให้สามารถ
ป้ องกันการสูบบุหรีทังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู หมายถึง
การแสดงออกของครูในการป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั นักเรียน ทังบทบาทภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การให้
การศึกษาและการจัดกิจกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
การวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู พบว่า
สายพิณ บุญเรือน (2549) ได้สร้างแบบวัดบทบาทของโรงเรียน ในประเด็นบทบาทครู /อาจารย์ในการป้ องกันและ
ส่งเสริมพฤติกรรม จํานวน 10 ข้อ และบทบาทครู /อาจารย์ในการแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 9 ข้อ เป็ น
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “ประจํา” ถึง “ไม่เลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
อยู่ระหว่าง .84-.86 นอกจากนี สุจิตรา รอดศิริ (2556) ได้สร้างแบบวัดบทบาทของครู ในการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียน จํานวน 36 ข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่ “มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมระดับมากทีสุด”
ถึง “มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมระดับน้อยทีสุด” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .96 และสุภาพร ธนะชานันท์ (2548) ได้สร้างแบบวัดการอบรมสังสอนของครู จํานวน 10 ข้อ เป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่างยิง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .84
สํา หรับการวิจ ยั ในครังนี ผู ว้ ิจยั ได้สร้างแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ตามนิย าม
ปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ครู ทีได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ รัี บรูบ้ ทบาทในป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่าครูทได้
ี คะแนนตํากว่า
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู กบั วุฒิภาวะ
ทางจิตสังคม เช่น งานวิจยั ของนันทนา จันทร์ฝนั (2545) ศึกษาตัวแปรทีสัมพันธ์กบั ความคาดหวังในอนาคตของ
นักเรียนด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า ปัจจัยระดับห้องเรียนด้านสภาพแวดล้อมในห้องเรียนส่งผลต่อความ
คาดหวังในอนาคต นอกจากนี งานวิจยั ของสุภาพร ธนะชานันท์ (2548) ศึกษาอิทธิพลของมาตรการป้ องกันสิง
เสพย์ติดในโรงเรีย น และครอบครัว กับความผู กพันทางสังคมทีมีต่ อ การป้ อ งกันตนเองจากสิงเสพย์ติดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า การอบรมสังสอนของครู มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความภาคภูมใิ จใน
ตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 และงานวิจยั ของพูนสุข สมดี (2555) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักเรียน: การวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า ปัจจัยระดับห้องเรียนด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู ท้ ีเน้นหลัก ประชาธิปไตยมีอิทธิพลทางตรงต่อ วัฒนธรรมประชาธิปไตย (องค์ประกอบด้า น
สามัคคีธรรม เป็ นความรับผิดชอบในหน้าทีของตนเอง)
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จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู เป็ นตัวแปรสําคัญทีมีความสัมพันธ์
กับวุฒิภาวะทางจิตสังคม จึงทําให้มหี ลักฐานทีเพียงพอว่า บทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรีของครู มอี ิทธิพ ล
ทางตรงข้ามระดับต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และจากกรอบแนวคิดในครังนี ผูว้ จิ ยั คาดว่าบทบาทในการป้ องกันการ
สูบบุหรีของครูมอี ิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม

ส่วนที 6 แนวโน้มทีจะสูบบุหรี: ตัวแปรแบ่งกลุม่
ในส่วนนีเป็ นการนําเสนอเกียวกับตัวแปรแนวโน้มทีจะสูบบุหรี (Smoking susceptibility) ทีมีต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง พบว่า ตัวแปรแนวโน้ม
ทีจะสูบบุหรีเป็ นตัวแปรแบ่งกลุม่ โดยแบ่งได้เป็ นกลุม่ ทีไม่เคยสูบบุหรี 2 กลุม่ นันคือ 1) กลุม่ ทีไม่เคยสูบบุหรี และ
มีความแน่วแน่ว่าจะไม่สูบบุหรีในอนาคต และ 2) กลุม่ ทีไม่เคยสูบบุหรี แต่มคี วามลังเลว่าอาจจะสูบบุหรีในอนาคต
ซึงสามารถอธิบายรายละเอียดทีสําคัญได้ดงั ต่อไปนี
ความหมายของแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี เรียกว่า “Susceptibility to Smoking” หรือ “Smoking Susceptibility” เป็ น
ความคิดทีเกิดขึนในช่วงเริมต้นถึงโอกาสความเป็ นไปได้ทบุี คคลอาจจะลองสูบบุหรีในอนาคต นันคือ เป็ นขันตอน
แรกทีนําไปสู่ก ารทดลองสู บบุหรี เป็ นผลมาจากการตระหนักในบุหรี และมีเจตนาทีจะลองสูบบุหรี (Huang;
Unger; & Rohrbach. 2000) โดยปกติแล้วเจตนาในการสูบบุหรี (Intention to smoke) มักถูกใช้ในการทํานาย
พฤติกรรมการสูบบุหรีในอนาคต (Chassin; et al. 1986) ในการวัดเจตนาในการสูบบุหรี บ่งบอกว่าวัยรุ่นมีการ
ตัดสินใจทีมีสติรูต้ วั ว่าตนเองจะกลายเป็ นผูส้ ูบบุหรี แต่เพียร์ซและคณะให้ข ้อสังเกตว่า การสูบบุหรีของวัยรุ่นไม่ได้
เป็ นการตัดสินใจทีมีเหตุผลเท่าใดนัก วัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้มคี วามสามารถทีจะตัดสินใจแน่วแน่ว่าตนเองจะไม่สูบ
บุหรี เมือมีโอกาสทีวัยรุ่นจะได้ลองสูบบุหรี วัยรุ่นมักจะให้คาํ ตอบในทํานองทีว่า “ทําไมจะไม่ลองละ” (Why not)
และลองสูบบุหรีโดยไม่ได้มกี ารตังใจ วางแผน หรือตัดสินใจทีจะสูบบุหรีมาก่อน ดังนัน ตัวแปรแนวโน้มทีจะสูบ
บุหรี (Susceptibility to smoking) จึงเป็ นตัวแปรทีสําคัญในกลุ่มนักเรียนทีไม่มพี ฤติกรรมการสูบบุหรี หาก
นักเรียนมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ก็ย่อมมีความเสียงทีจะเป็ นผูส้ ูบบุหรีในอนาคตได้ โดยเพียร์ซและคณะ (Pierce;
et al. 1996b) ให้ความหมายของแนวโน้มทีจะสูบบุหรี (Susceptibility to smoking) ว่าเป็ นการขาดความคิด
ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทจะไม่
ี สูบบุหรี และงานวิจยั โดยส่วนใหญ่ใช้นิยามแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของเพียร์ซและคณะ
จากทีกล่าวมาในข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปคําจํากัดความของแนวโน้มทีจะสูบบุหรี หมายถึง ระดับความคิด
ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทจะสู
ี บบุหรีในอนาคต
การวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า เพียร์ซและคณะ
(Pierce; et al. 1996b) เป็ นผูร้ ิเริมทําการวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ใช้คาํ ถาม 3 ข้อ คือ (1) ท่านคิดว่าท่านจะลอง
สูบบุหรีในระยะอันใกล้นีหรือไม่ (2) ถ้าเพือนสนิทของท่านยืนบุหรีให้ท่าน ท่านจะสูบบุหรีหรือไม่ และ (3) ท่านคิด
ว่าท่านจะสูบบุหรีในอีก 1 ปี ข ้างหน้าหรือไม่ โดยคําถามทังสามข้อ จะมีการจัดกลุม่ 2 กลุ่ม นันคือ กลุ่มทีไม่มกี าร
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รับรูโ้ อกาสเสียงของการสูบบุหรี โดยผูต้ อบต้องตอบว่า “ไม่” ในคําถามข้อแรก และตอบ “ไม่จริงเลย” ในคําถามที
เหลือ จากนันมีผูว้ จิ ยั หลายท่านได้พยายามปรับเปลียนการวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี เช่น แบบวัดแนวโน้มทีจะสูบ
บุหรีของโอโกลีและคณะ (Okoli; et al. 2009) วัดโดยใช้ข ้อคําถามข้อเดียว ประเมินการรับรู แ้ นวโน้มของการสูบ
บุหรีในอนาคตของวัยรุ่น โดยถามว่า “มีโอกาสมากแค่ไหนทีท่านจะสูบบุหรีในอนาคต” เป็ นมาตรประมาณค่า 4
ระดับ ตังแต่ “มากทีสุด” ถึง “น้อยทีสุด” และมีการจัดกลุ่มของคําตอบ นันคือ กลุ่มทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
ผูต้ อบจะต้องตอบเฉพาะ “น้อยทีสุด” และถ้าตอบนอกเหนือจัดกลุม่ ให้เป็ นกลุม่ ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนแบบ
วัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของอันเกอร์และคณะ (Unger; et al. 1997) ใช้จาํ แนกนักเรียนทีมีความสามารถคิด
ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ลองสูบบุหรีออกจากนักเรียนทีมีความตังใจจะสูบบุหรี อีกนัยหนึงคือนักเรียนทีไม่
แน่ใจเกียวกับการสูบบุหรีในอนาคต ใช้คาํ ถาม 3 ข้อ คือ (1) ด้วยความสัตย์จริง ท่านคิดว่าท่านจะลองสูบบุหรี
หรือไม่ (2) ท่านคิดว่าท่านจะสูบบุหรีทุกวันหรือไม่ และ (3) ท่านคิดว่าท่านจะสูบบุหรีทุกเดือนหรือไม่ คําถามข้อ
แรก ให้คาํ ตอบว่า “ใช่” “อาจจะใช่” “อาจจะไม่” และ “ไม่” ส่วนคําถามอีกสองข้อ ให้คาํ ตอบว่า “ไม่” “อาจจะ” และ
“ใช่” ซึงผูท้ ตอบว่
ี า “ไม่” ทังสามข้อ จัดกลุม่ เป็ นกลุม่ ทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนผูท้ ตอบ
ี “ใช่” “อาจจะใช่” และ
“อาจจะใหม่” ข้อใดข้อหนึง จัดกลุม่ เป็ นกลุม่ ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนลีเทอร์เดลและคณะ (Leatherdale; et
al. 2006) ได้ปรับปรุงแบบวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของเพียร์ซและคณะ ใช้คาํ ถาม 3 ข้อ คือ (1) ท่านคิดว่าใน
อนาคตข้างหน้าท่านจะลองสูบบุหรีหรือไม่ (2) ถ้าเพือนสนิทของท่านยืนบุหรีให้ท่าน ท่านจะสูบบุหรีหรือไม่ และ (3)
ช่วงเวลาในปี หน้า ท่านคิดว่าท่านจะสูบบุหรีหรือไม่ โดยทังสามข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด”
ถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ ตอบ
ี “ไม่จริงเลย” ทังสามข้อ จัดกลุม่ เป็ นกลุม่ ทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนผูท้ ีตอบไป
ในทางบวก อย่างน้อย 1 ข้อ จัดกลุ่มเป็ นกลุ่มทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ในขณะทีแบบวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
ของชัคและคณะ (Schuck; et al. 2012) ให้เด็กนักเรียนเลือกข้อความทีตรงกับตนเองทีสุด มี 8 ข้อความ คือ (1)
ฉันรูแ้ น่ๆ ว่าฉันไม่มที างทีจะเริมสูบบุหรี (2) ฉันคิดว่าฉันไม่มที างทีจะเริมสูบบุหรี (3) ฉันคิดว่าฉันจะลองสูบบุหรี
ในอนาคต (4) ฉันคิดว่าฉันจะลองสูบบุหรีในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า (5) ฉันคิดว่าฉันจะลองสูบบุหรีภายใน 1 ปี (6) ฉัน
คิดว่าฉันจะลองสูบบุหรีภายใน 6 เดือน (7) ฉันคิดว่าฉันจะไม่สูบบุหรีภายใน 1 เดือน และ (8) ฉันได้ลองสูบบุหรี
แล้ว โดยข้อความข้างต้น หากผูต้ อบเลือกข้อความที 1 จัดกลุม่ ให้เป็ นกลุม่ ทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และผูต้ อบที
เลือกข้อความอืนๆ จัดกลุม่ ให้เป็ นกลุ่มทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี นอกจากนีแบบวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของฮวง
อันเกอร์และโรห์บาค (Huang; Unger; & Rohrbach. 2000) ปรับปรุงข้อคําถามจากเพียร์ซและคณะ เหลือข้อ
คําถาม 2 ข้อ คือ (1) ท่านคิดว่าท่านจะสูบบุหรีในปี ถดั ไป และ (2) ถ้าเพือนสนิทของท่านยืนบุหรีให้ท่าน ท่านจะสูบ
บุหรี โดยทังสองข้อ เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยผูท้ ีตอบ “ไม่จริงเลย”
ทังสองข้อ จัดกลุ่มเป็ นกลุ่มทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนผูท้ ีตอบทีเป็ นไปได้ในอนาคต จัดกลุ่มเป็ นกลุ่มทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี โดยสรุปการวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จะมีการถามคําถามคล้ายๆ กัน แต่มวี ิธีการให้คะแนน
และจัดกลุม่ ทีเหมือนกัน นันคือ ถ้าตอบว่า “ไม่จริงเลย” ในทุกข้อ จัดกลุ่มให้เป็ นกลุ่มทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
ส่วนถ้าตอบนอกเหนืออย่างน้อย 1 ข้อ จัดกลุม่ ให้เป็ นกลุม่ ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี

72
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของฮวง, อันเกอร์ และโรห์บาค (Huang;
Unger; & Rohrbach. 2000) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยผู ้
ทีตอบ “ไม่จริงเลย” ทังสองข้อ จัดกลุม่ เป็ นกลุ่มทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนผูท้ ีตอบนอกเหนือ จัดกลุ่มเป็ น
กลุม่ ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้อง ยังไม่พบว่าแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
แต่มนี กั วิจยั หลายท่านได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มทีจะสูบบุหรีกับพฤติกรรมการสูบบุหรีซึงเป็ นพฤติกรรม
ตรงกันข้าม พบว่า แนวโน้มทีจะสูบบุหรีเป็ นตัวทํานายการทดลองสูบบุหรี (Unger; et al. 1997; Distefan; et al.
1998) และทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี (Pierce; et al. 1996b; Gritz; et al. 2003) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของฮวง
และคณะ (Huang; et al. 2005) ศึกษาแนวโน้มทีจะสูบบุหรีทํานายการริเริมสูบบุหรี พบว่า แนวโน้มทีจะสูบบุหรีเพิม
ความเสียงของการสูบบุหรีเป็ น 2-3 เท่าของผูท้ ไม่
ี มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี สอดคล้องกับงานวิจยั ของแฮดด็อกและคณะ
(Haddock; et al. 2005) ศึกษาการทํานายการริเริมสูบบุหรีจากแนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า เมือเทียบกับผูท้ ีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี กลุม่ ผูไ้ ม่สูบบุหรีทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จะริเริมสูบบุหรีถึง 2.8 เท่า และกลับมาสูบบุหรีอีกถึง
2.7 เท่า นันคือ บุคคลทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จะมีความคิดทีจะสูบบุหรีในอนาคต เป็ นไปตามข้อสังเกตของเพียร์ซ
และคณะ ว่า การสูบบุหรีของวัยรุ่นไม่ได้เป็ นการตัดสินใจทีมีเหตุผลเท่าใดนัก วัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้มคี วามสามารถที
จะตัดสินใจแน่วแน่ว่าตนเองจะไม่สูบบุหรี เมือมีโอกาสทีวัยรุ่นจะได้ลองสูบบุหรีทันที อาจเป็ นเพราะบุคคลมีปจั จัยเชิง
สาเหตุ การคิดพิจารณา และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีแตกต่างกับวัยรุ่นทีมีการตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่สูบบุหรี
ดังนัน การทีนักเรียนมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีต่างกัน จึงคาดว่าจะทําให้ปจั จัยเชิงสาเหตุระดับบุคคล การ
คิดพิจารณา และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความแตกต่างกัน คือ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะ
สูบบุหรีแตกต่ างกัน และค่าเฉลียของตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้า งความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและ
กลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน

ส่วนที 7 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ หมายถึง เป็ นวิธีก ารตรวจสอบข้อ มูล ด้วยวิธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ มีว ตั ถุประสงค์เพือจํากัดความคลาดเคลือนอย่างเป็ นระบบและจํากัดความคลาดเคลือนแบบสุ่ม
(Random errors) โดยการระบุ (Identify) การประเมินคุณค่า (Critically appraisal) และการสังเคราะห์
(Synthesize) การวิจยั ทีเกียวข้องทังหมด เพือตอบคําถามการวิจยั นันๆ หรือตอบคําถามเฉพาะเรือง (Petticrew;
& Roberts. 2006; Cook; Mulrow; & Haynes. 1997) เช่นเดียวกับสถาบันโจแอนนา บริกส์ (JBI. 2017b)
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กล่า วว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่า งเป็ นระบบ (Systematic reviews) มีวตั ถุประสงค์เพือทํา ความเข้าใจ
สังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องทังหมดโดยปราศจากอคติ ด้วยวิธีการเข้มงวดและโปร่งใส ทังนียังมีวตั ถุประสงค์เพือ
สังเคราะห์และสรุปรวมองค์ความรู ้ โดยพยายามค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ทงหมดที
ั
เกียวข้องกับคําถามการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ใช้วธิ ีการวัดทีมีความชัดเจนและเข้มงวดในการระบุ (Identify)
ประเมิน (Critical appraisal) และสังเคราะห์ (Synthesize) งานวิจ ยั ทังหมดทีเกียวข้อ ง โดยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบไม่ได้คน้ หาความจริงทีเป็ นส่วนๆ เพียงเท่านัน หากแต่คน้ หาความจริงทังหมด นันคือ
ต้องค้นหาและตรวจสอบหลักฐานต่างๆทีมีคุณภาพสูงเท่าทีมีอยู่ เพือตอบปัญหาทางคลินิกทีได้ตงไว้
ั โดยใช ก้ าร
วิเคราะห์เมต้า เป็ นวิธีการทางสถิติในการสรุปผลงานวิจยั ต่างๆ (Mulrow; Cook; & Davidoff. 1997)
จากความหมายของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบข้า งต้น สามารถสรุ ปได้ว่า การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เป็ นวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทมีี ขนตอน
ั
เป็ นระบบ สามารถจํากัดอคติ
ต่างๆ ทีเกิดจากการรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องโดยจะต้องเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทีมีคุณภาพสูง
เท่าทีมี เพือตอบคําถามการวิจยั หนึงๆ ทีเราสนใจ
เหตุผลในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
มัลโรว์ (Mulrow. 1994) ได้มกี ารรวบรวมเหตุผลในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ดังนี 1) ใช้
จัดการปริมาณข้อมูลทีมีจาํ นวนมาก โดยการค้นหา การประเมิน และการสังเคราะห์เพือแยกข้อมูลทีไม่สาํ คัญหรือ
ด้อยคุณภาพออกไป 2) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยนักวิเคราะห์ทางด้านการตัดสินใจและทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพือประเมินตัวแปร และผลลัพธ์ในการประเมิน และใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิและข้อกฎหมายที
เกียวข้องกับการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยและวิธีการบําบัดต่างๆ 3) เป็ นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทมีี ประสิทธิภาพ ใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทําวิจยั ใหม่ การปรับปรุงการทบทวนอย่างต่อเนืองใช้เวลาสันลงระหว่างการค้น พบ
งานวิจยั ใหม่ๆ และการปฏิบตั ิทางคลินิกในการวินิจฉัยหรือวิธีการบําบัดต่างๆ 4) สามารถสรุปอ้างอิงข้อค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ได้ แม ้งานวิจยั แต่ละเรืองมีความหลากหลาย ในแง่ของความแตกต่างของเกณฑ์คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
นิยาม วิธีการวัด การบําบัด และการออกแบบการศึกษา 5) ใช้ประเมินความคงเส้นคงวาของความสัมพันธ์ของ
การศึกษา แม ้จะมีการศึกษาทีแตกต่างกัน มีการจัดการกระทําแตกต่างกัน ซึงจะบอกถึงความสมําเสมอของผล
การศึกษา ว่าเป็ นไปในทางเดียวกันหรือไม่ 6) ใช้อธิบายข้อมูลทีไม่สอดคล้องกันและขัดแย้งกัน เช่น การจัดกระทํา
ทีมีประสิทธิภาพในบริบทหนึง แต่ในอีกบริบทหนึงกลับใช้ไม่ได้ การศึกษาทีไม่สอดคล้องกับการศึกษาอืนๆ มี
ลักษณะเป็ นเอกลักษณ์ทงกลุ
ั ม่ ประชากร คุณภาพ และการวัดผลลัพธ์ ต้องมีการค้นหาคําอธิบาย 7) เพิมอํานาจการ
ทดสอบ (Power) ทําให้เห็นทิศทางทีชัดขึน การศึกษาเดียวๆ หรือไม่กีการศึกษาอาจไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แต่เมือ
นําการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกัน ทําให้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างมากขึน ส่งผลให้มอี าํ นาจการทดสอบมากขึนด้วย
ประโยชน์ของการเพิมของอํานาจการทดสอบ คือ สามารถประเมินอิทธิพลทีมีค่าตําได้ 8) เพิมความแม่นยําในการ
ประมาณค่าความเสียงหรือขนาดอิทธิพลได้ เมือมีความแม่นยํามากขึน ก็จะทําให้ช่วงความเชือมันแคบลง และ 9)
เพิมความถูกต้องหรืออย่างน้อยทีสุดสะท้อนความเป็ นจริงมากขึน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการ
วิเคราะห์เมต้าใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทชัี ดเจน ลดอคติการสุ่มและอคติทเป็
ี นระบบ
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อัจฉรา คํามะทิตย์และมัลลิกา มากรัตน์ (2559) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทําการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบ ว่าเป็ นงานวิจยั ทีมีส่วนสําคัญในการสรุปองค์ความรูท้ ได้
ี มาจากผลการวิจยั ทีมีความหลากหลายใน
ประเด็นต่า งๆ กล่า วคือ การศึกษาวิจ ยั เรืองใดเรืองหนึงอาจมีผู ศ้ ึกษาวิจ ยั ในเรืองเดีย วกัน แต่ แตกต่ างกันที
กลุ่มเป้ าหมาย สถานทีดําเนินงานวิจยั ระยะเวลาศึกษาวิจยั เครืองมือ วัดผล ทําให้มกี ารสรุปผลงานวิจยั ทีอาจ
เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน จึงต้องมีการศึกษาวิจยั แบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เพือวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจยั ทีผ่านมา เพือตอบคําถามในสิงทีต้องการจะรู ้ และทบทวนองค์ความรูจ้ ากหลักฐานเชิงประจักษ์ที
มีความน่ าเชือถือ และยังให้ขอ้ คิดเห็นเพิมเติมเกียวกับการวิจ ยั ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ จะต้อ ง
ทําการค้นคว้าผลงานวิจยั ทีผ่านมาอย่างเป็ นขันตอน มีการกําหนดโครงร่างการศึกษาค้นคว้าและการตรวจสอบ
คุณภาพ ทังนีผลงานวิจยั ไม่ควรเกิน 5-10 ปี เพือความทันสมัยและเป็ นปัจจุบนั การรวบรวมผลงานวิจยั จะใช้
ระบบการสืบค้นทีมีมาตรฐานและเป็ นระบบ เพือให้ได้การศึกษาวิจยั ทีครอบคลุมในระดับชาติและนานาชาติ และจะ
คัดเลือ กเฉพาะผลงานทีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจยั ทีถูกต้อ งมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจยั และนํา
ผลงานมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้
ดังนัน ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดงานวิจยั ทีสืบค้นไม่เกิน 10 ปี ยอ้ นหลัง เพือความทันสมัย
และความเป็ นปัจ จุบ นั และผลงานวิจยั จะต้อ งมาจากฐานข้อ มูลทีหลากหลายครอบคลุมทังในระดับชาติและ
นานาชาติ เพือคัดเลือกผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพต่อไป
ขันตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
สมเกียรติ โพธิสตั ย์ (2547) กล่าวว่า ก่อนทีจะเริมต้นทําการทบทวน ควรจัดวางรู ปแบบ และวิธีการ
ทบทวน โดยต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนทีจะต้องตอบปัญหานันๆ ก่อน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบมี
ขันตอนทีมีความชัดเจนและมีความน่าเชือถือ โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบมีหลากหลายฐานแนวคิด
ซึงมาจากสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันคอคเรน (Cochrane Collaboration) และสถาบันโจแอนนาบริกส์ (The
Joanna Briggs Institute) เป็ นต้น ซึงจากการกําหนดคําถามการวิจยั ทีค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชนนัน จึงทําให้สนใจผลงานวิจยั ทีครอบคลุมหลากหลายประเภท ไม่ได้
สนใจเพียงแค่ผลงานวิจยั เชิงทดลองเท่านัน ดังนัน การใช้ฐานแนวคิดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของ
สถาบันโจแอนนาบริกส์ ทีมีการศึกษาผลงานวิจยั หลากหลายประเภท จึงมีความเหมาะสมมากทีสุด โดยมีขนตอน
ั
ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (JBI. 2011; อัจฉรา คํามะทิตย์; และมัลลิกา มากรัตน์. 2559) ดังนี
ขันตอนที 1: การสรรหาคณะทํางาน ซึงมีรายละเอียดดังนี 1) สรรหาทีมวิจยั ทีมีความสนใจในการศึกษา
เรืองเดียวกัน และ 2) ในทีมวิจยั การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ควรประกอบด้วยผูม้ ปี ระสบการณ์ใน
การศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ ชียวชาญในเนือหาวิชา มีประสบการณ์หรือความเชียวชาญใน
การศึกษาวิจยั ในรู ปแบบทีหลากหลาย มีทกั ษะในการค้นคว้า สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ และมีทกั ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ
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ขันตอนที 2: การเขียนโครงร่างการศึกษาตามประเด็นต่างๆ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
2.1 หลักการและเหตุผลในการทบทวนวรรณกรรม (Background) โดยเริมจากปัญหาทีพบ ความ
รุนแรงของปัญหา (สถิติ) งานวิจยั ทีผ่านมาทีเกียวข้องกับประเด็นปัญหาทีต้องการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เป็ น
อย่างไร ผลการวิจยั มีผลทีตรงกัน/ขัดแย้งกัน/หาข้อสรุปไม่ได้ หรือไม่อย่างไร เพราะฉะนันจึงต้องมีการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในเรืองนี และการทบทวนวรรณกรรมนีจะเป็ นประโยชน์อย่างไร
2.2 ประเภทของการทบทวนวรรณกรรม (Type of review) ให้ระบุประเภทของการทบทวน
วรรณกรรม ซึงต้องสอดคล้องกับ PICO ซึงเป็ นกรอบแนวคิดในการค้นคว้า ได้แก่ การวิจยั ประเภทเชิงทดลอง
(เช่น การทบทวนประสิทภิ าพของโปรแกรมต่างๆ) และการวิจยั ประเภทเชิงพรรณนา (เช่น การทบทวนสถานการณ์
ปรากฎการณ์ต่างๆ)
2.3 วัตถุประสงค์การทบทวนวรรณกรรม (Objective of Review) การระบุวตั ถุประสงค์ให้เขียน
เป็ นรายข้อ ว่าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบครังนีเพือศึกษาเรืองใด
2.4 คําถามการทบทวนวรรณกรรม (Review Question) เป็ นการเขีย นคําถามการทบทวน
วรรณกรรม ซึงคล้ายกับการเขียนคําถามวิจยั โดยเขีย นเป็ นคําถามกว้างๆ เช่น โปรแกรมป้ องกันยาเสพติดใน
ชุมชนทีมีประสิทธิภาพสําหรับวัยรุ่นกลุม่ เสียงเป็ นอย่างไร
2.5 กรอบ PICO และ PICo (PICO and PICo framework) การกําหนดกรอบ PICO หรือ PICo
ต้องพิจารณาจากประเภทของการทําการทบทวนวรรณกรรม (JBI. 2017b)
ถ้าเป็ นการทบทวนงานวิจยั เชิงปริมาณทีเป็ นแบบทดลอง ต้องใช้กรอบ PICO เนืองจากเป็ นการ
ค้นหาวิธีการ/โปรแกรมทีมีประสิทธิภาพ เช่น งานวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุม่ ควบคุม (RCT) และงานวิจยั กึง
ทดลอง นอกจากนีงานวิจยั แบบตัดขวางก็สามารถใช้กรอบ PICO เช่นกัน โดยกรอบ PICO มีรายละเอียดดังนี
P หมายถึง Participant ให้เขียนกลุม่ ตัวอย่างทีเราต้องการค้นคว้า
I หมายถึง Intervention ให้เขียนโปรแกรมทีต้องการศึกษาค้นคว้า
C หมายถึง Comparison ให้เขียนกลุม่ เปรียบเทียบทีเราต้องการเปรียบเทียบประสิทธิผลกับ
โปรแกรมทีเรากําลังค้นคว้า
O หมายถึง Outcome ให้เขียนการวัดผลทีเราต้องการทราบ เพือเอาผลลัพธ์มาเปรียบเทียบ
กัน ซึงผลลัพธ์ทกํี าหนดในกรอบนี ต้องเป็ นผลลัพธ์ทวัี ดผลของโปรแกรมทีเราต้องการค้นคว้า
ถ้าเป็ นการทบทวนงานวิจยั เชิงคุณภาพ จะใช้กรอบ PICo โดยกรอบ PICo มีรายละเอียดดังนี
P หมายถึง Participant ให้เขียนกลุม่ ตัวอย่างทีเราต้องการค้นคว้า
I หมายถึง Interest of phenomina ให้เขียนปรากฎการณ์ทเราต้
ี องการค้นคว้า เช่น การเลียง
ลูกด้วยนมแม่ ภาวะโรคร่วมของผูป้ ่ วยจิตเวช เป็ นต้น
Co หมายถึง Context ให้เขียนบริบททีเราต้องการศึกษา เช่น บริบทชุมชน เป็ นต้น
หมายเหตุ: การเขียนกรอบ PICO หรือ PICo ถือเป็ นปัจจัยสําคัญ เพือให้ผูว้ จิ ยั สามารถกําหนดทิศ
ทางการค้นคว้าได้ตรงประเด็น และต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับคําถามการทบทวนวรรณกรรมด้วย
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2.6 กระบวนการทบทวนวรรณกรรม (Review process) ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.6.1 การกําหนดประเด็นการสืบค้น แบ่งเป็ นประเด็นการสืบค้น เป็ นมโนทัศน์ (Concept)
หลักๆ เช่น ผูป้ ่ วยติดยาเสพติด, Substance Misuse, Mental Illness, Adolescent เป็ นต้น
2.6.2 การกําหนดคําค้น ให้เริมจากการคิดทีละมโนทัศน์ และแยกเป็ นคําค้นหาต่างๆ ทีอาจพบ
ในฐานข้อมูล โดยมีวธิ ีการคิดคําสืบค้น ดังนี
- Synonyms เช่น ผูส้ ูงอายุ, วัยชรา, Elderly, Aging, Old people
- Truncation Symbol ให้ใส่ * หรือ ? แล้วแต่ฐานข้อมูลนันๆ ส่วนมากใช้เครืองหมาย *
เช่น Adolescen*
- Boolean operators สืบค้นโดยเชือมคําสําคัญด้วย “AND” “OR “NOT” เช่น
Substance AND Youth
- Link เชือมคําทีจะใช้สบื ค้นไว้
2.6.3 การกําหนดเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion) เป็ นการกําหนดขอบเขตการสืบค้นให้ชดั เจน โดย
ต้องสอดคล้องกับ PICO ทีกําหนด
2.6.4 การกําหนดเกณฑ์คดั ออก (Exclusion) เป็ นการกําหนดขอบเขตการสืบค้นให้ชดั เจน
โดยต้องสอดคล้องกับ PICO ทีกําหนด เพือบ่งชีว่างานวิจยั ทีอยู่ในขอบเขตของเกณฑ์คดั ออกจะไม่นาํ มารวบรวม
ในการทบทวนวรรณกรรม
2.6.5 การกําหนดฐานข้อมูล (Database) ในการสืบค้น เขียนระบบฐานข้อมูลทีใช้ในการสืบค้น
เช่น Medline, PUBMED, CINAHL, Scopus, ProQuest, ScienceDirect, ThaiLis เป็ นต้น
2.7 การตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั (Critical appraisal process) ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.7.1 วิธีในการตรวจสอบ เขียนกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั ทีจะรวบรวมใน
การทบทวนวรรณกรรม เช่น มีทมี วิจยั ในการทบทวนวรรณกรรมกีคน ในกรณีทผูี ว้ จิ ยั อ่านผลงานวิจยั แล้ว พบว่า
มีการประเมินค่างานวิจยั ไม่ตรงกัน จะใช้วธิ ีการใดในการหาทางสรุปเพือให้เป็ นทิศทางเดียวกัน
2.7.2 เครืองมือประเมินคุณภาพงานวิจยั (Critical appraisal tools) ระบุเครืองมือทีใช้ในการ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั การใช้เครืองมือวิเคราะห์เพือประเมินจะต้องใช้ให้ตรงกับประเภทของงานวิจยั ดังนัน
นักวิจยั จึงควรพิจารณาและจัดประเภทของงานวิจยั และเลือกใช้เครืองมือประเมินคุณภาพงานวิจยั ให้สอดคล้องกับ
ประเภทของงานวิจยั นันด้วย
2.8 ตารางสกัดข้อมูล (Data extraction sheet) ระบุตารางสกัดข้อมูลทีใช้ในการสรุปรายงานวิจยั
เป็ นตาราง เพือสามารถรวบรวมการทบทวนวรรณกรรมทีเป็ นระบบและเข้าใจได้งา่ ย ผูว้ จิ ยั สามารถกําหนดประเด็น
ต่างๆ ได้เอง เช่น ชือผูแ้ ต่ง ปี ทพิี มพ์ โปรแกรมทีใช้ กลุม่ ตัวอย่าง สถานทีเก็บข้อมูล เครืองมือทีใช้วดั ผลการศึกษา
ผลการศึกษาทีพบ แล้วทําเป็ นตารางตามหัวข้อต่างๆ หลังจากอ่านงานวิจยั ทีถูกคัดเลือกมาทบทวนวรรณกรรมเสร็จ
ผูว้ จิ ยั สกัดข้อมูลและเขียนข้อมูลทีต้องการลงในตาราง
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2.9 การวิเคราะห์ข ้อมูล (Data analysis) ระบุวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสังเคราะห์ขอ้ มูล โดยนํา
ผลการศึกษามาเปรียบเทีย บกัน เพือให้สามารถอธิบายได้ว่าสิงทีเราศึกษามีผลการศึก ษาทีน่ าเชือถือมากน้อ ย
เพียงใด
ขันตอนที 3: การดําเนิ นงาน ผูว้ จิ ยั ดําเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบตามโครงร่างที
กําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องผ่านกระบวนการขอจริยธรรมวิจยั เนืองจากเป็ นการศึกษาข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary
study) ซึงมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี
3.1 การคัดกรองผลงาน (Screening) ภายหลังจากการค้นคว้าและได้ขอ้ มูลสําหรับการทบทวน
วรรณกรรม ทีมวิจยั จะร่วมกันคัดกรองผลงานวิจยั ตามเกณฑ์คดั เข้าและคัดออก จนได้ผลงานวิจยั ทีต้องการ และ
นํามาหาข้อสรุปว่า จะนําผลงานวิจยั เรืองใดนําเข้าเพือตรวจสอบประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยเริมต้นจากการอ่าน
รายละเอียดของหัวข้อเรือง และบทคัดย่อในกรณีทเรืี องไม่เกียวข้องกันให้คดั ออก แต่อาจใช้เนือหาบางส่วนสําหรับ
การเขียนเพือประกอบการอภิปรายผลในส่วนต่างๆ
3.2 สรุปตารางการสืบค้น มีการจัดทําตารางการสืบค้น โดยเขียนระบุคาํ ค้น ฐานข้อมูลทีสืบค้น และ
จํานวนผลงานทีค้นพบ เพือสรุปจํานวนผลการสืบค้น
3.3 การพิจารณาคุณภาพงานตามเกณฑ์เครืองมือประเมินคุณภาพงานวิจยั ภายหลังคัดเลือกผลงาน
ทีมวิจยั แต่ละคนอ่านวิจยั ทุกเรืองทีผ่านเกณฑ์คดั เข้าโดยละเอียด และทําการวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจยั โดยใช้
เครืองมือประเมินคุณภาพงานวิจยั ของสถาบันโจแอนนาบริกส์ ผูว้ ิจยั แต่ละคนประเมินงานวิจยั ตามแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจยั เพือประเมินความน่าเชือถือและคุณภาพของงานวิจยั เพือนําเข้าสู่การวิเคราะห์โดยการพิจารณา
ตามเกณฑ์ งานวิจยั ทีถูกคัดเลือกให้เป็ นงานวิจยั ทีมีคุณภาพต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างน้อย 60% ถ้าในกรณี
ทีทีมวิจยั อ่านผลงานวิจยั แล้วพบว่ามีการประเมินคุณภาพงานวิจยั ไม่ตรงกัน จะใช้วิธีการประชุมเพือหาข้อสรุป
เพือให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในการประเมินผลงานวิจยั
3.4 การวิเคราะห์และสรุปผลองค์ความรู ้ นําผลการศึกษามาสรุปในตาราง และสรุปผลการค้นคว้า
เป็ นหมวดหมู่ เปรียบเทียบผลการศึกษา เพือให้ได้ข ้อสรุปขององค์ความรูท้ มีี คุณภาพ
ขันตอนที 4: การเขียนสรุปผลการศึกษา โดยเขียนถึงกระบวนการศึกษาทังหมด และผลการศึกษา การ
เขียนจะคล้ายกับการเขียนผลงานวิจยั เพือให้เห็นกระบวนการค้นคว้าทีมีคุณภาพ และผลการศึกษาทีน่าเชือถือที
สามารถนําไปใช้ได้ต่อไป
จากขันตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขันตอนนีเป็ นขันตอนที
เป็ นระบบ เริมจาก 1) การสรรหาคณะทํางาน 2) การเขียนโครงร่างการศึกษาตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ หลักการและ
เหตุผ ลในการทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์การทบทวนวรรณกรรม
คําถามการทบทวนวรรณกรรม กรอบ PICO และ PICo กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การตรวจสอบคุณภาพ
งานวิจยั ตารางสกัดข้อมูล และการวิเคราะห์ข ้อมูล 3) การดําเนินงาน และ 4) การเขียนสรุปผลการศึกษา ซึงในการ
วิจยั ครังนีได้พจิ ารณานําขันตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบมาใช้ศึกษา
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ดังนัน เพือให้เกิดประโยชน์ในการทําความเข้าใจพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เพือเป็ นแนวทางการ
ปฎิบตั ิในการวางแผนและการป้ องกันนักสูบหน้าใหม่ ดังนัน จึงได้ศึกษาในกลุม่ เยาวชนทียังไม่เคยสูบบุหรี เพือทํา
ความเข้าใจถึงสาเหตุว่าเหตุใดกลุม่ เยาวชนจึงไม่สูบบุหรี มีการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีเป็ นอย่างไร โดยจาก
การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องทีผ่านมา พบว่ามีการศึกษาทีผ่านมาเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเริมมีมาก
ขึนพอสมควร ดังนัน จึงเป็ นเหตุผลทีสําคัญในการทําการศึกษาด้วยวิธีก ารทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Reviews) เพือค้นหาคําตอบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมีปจั จัย
ใดบ้าง ซึงการใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจะช่วยให้ได้งานวิจยั ทีมีคุณภาพสูง ช่วยในการทําความ
เข้าใจและอธิบายปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงมีความทันสมัยและเป็ นปัจจุบนั มากขึน
เนืองจากได้กาํ หนดงานวิจยั ทีเกียวข้องไม่เกิน 10 ปี ยอ้ นหลัง เมือค้นพบปัจจัยทีสําคัญดังกล่าวข้างต้นจากการวิจยั
ระยะที 1 จึงนําผลทีได้ขยายผลนํา ไปสู่ก ารวิจยั ต่อไปในระยะที 2 ซึงเป็ นการศึก ษาเปรียบเทียบแบบจําลอง
โครงสร้า งความสัมพันธ์ป จั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรีในกลุ่มทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
แตกต่า งกัน และการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป จั จัยเชิงสาเหตุพ หุระดับ ทีมีต่ อพฤติก รรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล

ส่วนที 8 การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
หลักการพืนฐานของมุมมองระดับต่างๆ เป็ นการยอมรับปรากฎการณ์ในระดับจุลภาค (Micro) ถูกซ้อน
อยู่ภายใต้บริบททีใหญ่กว่าในระดับมหภาค (Macro) และระดับมหภาคเกิดขึนจากการมีปฏิสมั พันธ์และกลไกใน
ระดับทีตํากว่า โดยมุมมองระดับมหภาค (Macro-level) มีฐานจากสังคมวิทยา มองว่าเมือบุคคลเรียนรู ร้ ะบบ
กฎเกณฑ์ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมคล้ายกัน จึงมุ่งเน้นการรวมกันของบุคคลและปฏิเสธความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่วนมุมมองระดับจุลภาค (Micro-level) มีฐานจากจิตวิทยา มองว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในการแสดง
พฤติกรรมหนึงๆ จึงมุง่ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีผลต่อการกระทําของตนเอง โดยนักวิจยั ด้านมหภาค
มักใช้ตวั ชีวัดรวม (Global measure) หรือข้อมูลทีได้จากผลรวม (Aggregation data) เพือเป็ นตัวแทนในเชิง
ทฤษฎีของปรากฎการณ์ระดับตํากว่า แต่ไม่สามารถนํา ผลการวิจยั อ้างกลับไปยังระดับตํากว่าได้ เป็ นปัญหาที
เรียกว่า “Ecological Fallacy” ส่วนนักวิจยั ด้านจุลภาค มักใช้เครืองมือในระดับกลุม่ ด้วยข้อค้นพบทีวิเคราะห์ใน
ระดับบุคคล เป็ นปัญหาทีเรียกว่า “Atomistic Fallacy” ซึงการรวมกันของมุมมองมหภาคและจุลภาค เกิดมุมมอง
ใหม่ คือมุมมองระดับกลาง (Meso) ทําให้เกิดแนวคิดทีบูรณาการมากขึน เน้นให้เห็นปรากฎการณ์ มีการสร้าง
กรอบแนวคิด และการประเมินในระดับต่างๆ และการให้ความสําคัญกับกระบวนการจากบนลงล่าง (Top-down
process) นันคือ ปัจจัยกลุม่ หรือบริบท มีผลต่อการรับรู ้ เจตคติ หรือพฤติกรรมของบุคคล และกระบวนการจาก
ล่างขึนบน (Bottom-up process) นันคือ การรวมกลุ่มกันของบุคคล รับรู ส้ ิงต่างๆ ร่วมกันสอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน สามารถเป็ นตัวแทนของปรากฎการณ์ในระดับทีใหญ่กว่า (Kozlowski; & Klein. 2000: 7-11)

79
หลักการสําหรับการสร้างทฤษฎีพหุระดับ (Kozlowski; & Klein. 2000: 12-26) มีดงั นี 1) การสร้าง
ทฤษฎีควรเริมต้นจากการออกแบบและนิย ามปรากฎการณ์ในเชิงทฤษฎีและตัวแปรภายใน (Endogeneous
construct) ทีสนใจ 2) ถ้าปรากฎการณ์ทสนใจไม่
ี
มอี ิทธิพลสําหรับระดับทีสูงกว่า ไม่ได้สะท้อนถึงการกระทําหรือ
การรับรูข้ องระดับล่าง และมีการทบทวนองค์ความรูเ้ พียงเล็กน้อย จึงไม่มคี วามจําเป็ นในการออกแบบแบบจําลอง
พหุระดับ โดยข้อความนีให้พจิ ารณาด้วยความระมัดระวัง 3) ทุกปรากฎการณ์ทเกิ
ี ดขึนถูกซ้อนอยู่ภายใต้บริบททีสูง
กว่า มักมีอิทธิพลทางตรงหรืออิทธิพลปรับต่อกระบวนการหรือผลลัพธ์ในระดับทีตํากว่า โดยลักษณะเด่นของบริบท
และอิทธิพลทีมาจากระดับทีสูงกว่า ควรรวมเข้าไปในรู ปแบบเชิงทฤษฎี 4) ปรากฎการณ์ในระดับทีสูงกว่า มัก
เกิดขึนจากคุณลักษณะ การรับรู ้ พฤติกรรม อารมณ์ และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล การสร้างกรอบแนวคิด
ของปรากฎการณ์ทเกิ
ี ดขึนในระดับทีสูงกว่า จึงควรระบุในเชิงทฤษฎีของธรรมชาติและรูปแบบของกระบวนการจาก
ล่างขึนบนทีเกิดขึน (Bottom-up emergence) 5) การระบุหน่วย (ไม่ว่า จะเป็ นกลุ่มทางการหรือกลุ่มไม่เป็ น
ทางการ) ควรมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฎการณ์ทเราสนใจ
ี
6) การเชือมโยงความสัมพันธ์ขา้ มระดับ
มีแนวโน้มเกิดขึนได้มากสําหรับระดับของตัวแปรทีมีความใกล้ชิดกัน มีความครอบคลุม รวมทังซ้อนอยู่ภายใต้
และ/หรือจับคู่โดยตรง 7) การเชือมโยงความสัมพันธ์ข ้ามระดับ มีแนวโน้มเกิดขึนได้มากสําหรับตัวแปรทีมีขอบเขต
เนือหาทีสําคัญทีกล่าวถึงปฏิสมั พันธ์ข ้ามระดับ 8) ขอบเขตระยะเวลาของเหตุการณ์ทางสังคม มีผลต่อจุดกําเนิด
และทิศทางของปรากฎการณ์ต่างๆในวิธีการต่างๆ อาจปรากฎในรู ปของกระบวนการจากบนลงล่าง (Top-down
process) หรือล่างขึนบน (Bottom-up process) ทฤษฎีตอ้ งระบุให้ชดั เจนในช่วงกรอบเวลานันๆ 9) ควรคํานึงถึง
ความแตกต่างของมาตรวัดด้านเวลา อิทธิพลของกระบวนการจากบนลงล่าง (Top-down process) จะเกิดขึน
อย่างรวดเร็วมากกว่าอิทธิพลของกระบวนการจากล่างขึนบน (Bottom-up process) โดยการออกแบบการวิจยั
ต้องคํานึงถึงเวลาเป็ นสําคัญ 10) ทฤษฎีทมีี ปรากฎการณ์ทเชื
ี อมโยงระดับทีต่างกันทีเกิดขึนในจังหวะเวลาเดียวกัน
ต้องระบุช่วงเวลาทีเหมาะสม และต้องใช้เวลานันประกอบการออกแบบการวิจยั ขึนมา และ 11) รู ปแบบจําลองพหุ
ระดับต้องมีการอธิบายถึงสมมติฐานของแบบจําลอง
ในประเด็นการระบุแบบจําลอง (Model specification) (Kozlowski; & Klein. 2000: 26-27) ปัญหา
ส่วนใหญ่ในการวิจยั พหุระดับทีเกิดขึน เกิดมาจากการะบุแบบจําลองผิดพลาด หรือการสวอดคล้องกันผิดพลาด
(Misalignment) ในทังระดับของตัวแปร ระดับของการวัด และระดับการวิเคราะห์ ปัญหาหลักทีเกิดขึนคือ การ
รวมกลุม่ กันทีขาดเหตุผล (Blind aggregation) ของการวัดระดับบุคคลเพือเป็ นตัวแทนของตัวแปรในระดับกลุ่ม
การวัดของตัวแปรระดับกลุม่ มีการอ้างอิงกลับมายังความสัมพันธ์ในระดับทีตํากว่า (หรือทีรู จ้ กั กันของปัญหาความ
ผิดพลาดในการสรุปผลระหว่างระดับ (Aggregation bias หรือ Ecological fallacy) และการใช้ผูใ้ ห้ข ้อมูลทีขาด
ความรูห้ รือประสบการณ์ในการวัดตัวแปรระดับกลุ่ม การสอดคล้องกันทีผิดพลาดนี ทําให้ลดความเทียงตรงเชิง
โครงสร้าง และเกิดปัญหาในระดับของการอ้างอิงกลับไปสู่กลุ่มประช่ากร (Generalizability) ดังนัน การสร้า ง
แบบจําลองเชิงทฤษฎีตอ้ งมีความชัดเจน ตัวแปรจําเป็ นต้องมีการนิยามและมีวิธีการวัดในระดับต่างๆ ควรมีการ
ออกแบบการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์ข ้อมูลให้มคี วามสอดคล้องกันกับระดับต่างๆ
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ตัวแปรและระดับของการวัดตัวแปรในแบบจําลองพหุระดับ นันคือ ตัวแปรในระดับทีสูงกว่า คือ ระดับ
กลุ่ม ซึงได้แบ่งตัวแปรและระดับการวัดตัวแปรระดับกลุ่ม เป็ น 3 ระดับ (Kozlowski; & Klein. 2000: 29-35)
ดังนี 1) ตัวแปรระดับกลุม่ เชิงคุณลักษณะ (Global properties) เป็ นตัวแปรทีเป็ นคุณลักษณะของหน่วยทีมีความ
เป็ นปรนัย สามารถอธิบายและสังเกตได้ โดยมีจุดกํา เนิดทีระดับกลุ่ม ไม่ได้เกิดจากการรวมกันของการรับรู ้
ประสบการณ์ เจตคติ พฤติกรรม หรือปฏิสมั พันธ์ของบุคคลต่างๆ แต่เป็ นคุณลักษณะของหน่วยทีเป็ นภาพรวม
(whole) โดยบุคคลทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญเพียงคนเดียว ก็สามารถเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีดีทีสุด 2) ตัวแปรระดับกลุ่มทีเกิด
จากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุม่ (Shared properties) เป็ นตัวแปรทีมาจากการรวมกันของสมาชิกในกลุม่ โดย
มีจุดกําเนิดจากการรวมกันของประสบการณ์ เจตคติ การรับรู ้ ค่านิยม ความคิด หรือพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
เกิดขึนจากการเห็นสอดคล้องกัน รวมกันเป็ นภาพรวม (whole) ระดับของการวัดคือ การรวมค่าเฉลียของบุคคลใน
สมาชิกกลุม่ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิภายในกลุ่ม (rwg) และค่าสัมประสิทธิภายในชัน (ICC(1) และ ICC(2)) ในการ
พิจารณาความเป็ นกลุม่ ของตัวแปรนันๆ และ 3) ตัวแปรระดับกลุม่ ทีเกิดจากการรวมกันของคุณลักษณะทีต้องการ
วัดจากสมาชิกกลุม่ เดียวกัน (Configural properties) คล้ายกับปัจจัยทีเกิดจากการรับรู ร้ ่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
(Shared properties) มีจุดกําเนิดทีระดับบุคคล แต่ไม่ได้รวมกันเพือประเมินความสอดคล้อง ความคล้ายกัน
หรือการเห็นตรงกันของสมาชิกกลุ่ม ตัวแปร Configural เป็ นแบบแผนของการรับรู ้ หรือพฤติกรรมของบุคคล
ภายในกลุม่ ระดับของการวัดคือ ใช้ค่ามากทีสุดหรือน้อยทีสุด ดัชนีความผันแปร ความคล้ายคลึงของโปรไฟล์
และอืนๆ เป็ นต้น ไม่นิยมใช้ค่าเฉลีย เนืองจากมีความคลุมเครือและอาจเป็ นปัญหาของการเป็ นตัวแทนของตัวแปร
ในระดับทีสูงกว่า
แบบจําลองพหุระดับในการศึกษานี เป็ นแบบจําลองข้า มระดับ (Cross-level model) นันคือ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีการวิเคราะห์ในระดับทีต่างกัน โดยเน้นแบบจําลองทีอธิบาย
กระบวนการจากบนลงล่างของตัวแปรระดับกลุม่ ในรูปแบบปัจจัยระดับกลุม่ เชิงคุณลักษณะและปัจจัยระดับกลุ่มที
เกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกกลุม่ ส่งผลโดยตรงข้ามระดับ โดยมีปจั จัยคันกลาง (Cross-level mediation
model) ในการวิเคราะห์ข ้อมูลพหุระดับมีหลากหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
การวิเ คราะห์การถดถอยกําลังสองน้อยทีสุด (OLS Regression) การวิเคราะห์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
(WABA) แบบจําลองเชิงเส้นลดหลันระดับ (HLM) สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับทีเหมาะสมในการวิจยั ใน
ครังนี เป็ นการวิเคราะห์ผสมผสานกันทังการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ (SEM) และการวิเคราะห์
แบบจําลองเชิงเส้นลดหลันระดับ นันคือ การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel
Structural Equation Modeling: MSEM) โดยการวิเคราะห์แบบนีสามารถขจัดข้อจํากัดของการวิเคราะห์
แบบจําลองเชิงเส้นลดหลันระดับ ทีเป็ นการวิเ คราะห์ทีอาศัยหลักการการวิเคราะห์ถดถอยทัวไป คือ วิเคราะห์
ระหว่างชุดตัวแปรอิสระทีส่งผลต่อตัวแปรตามเท่านัน เนืองจากสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทีมี
ลักษณะการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) ทีเป็ นการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรครัง
เดียวพร้อมๆ กัน ซึงการวิเคราะห์นีมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูลทีมีลกั ษณะลดหลัน (Hierarchical
data) โดยข้อมูลทีอยู่ในระดับล่างซ้อนกันภายใต้ข ้อมูลทีอยู่ในระดับบน
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มิวเธ็น (Muthén. 1989; 1994) ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี 1) การตรวจสอบแบบจําลอง
สมการเชิงโครงสร้างว่าเส้นทางอิทธิพลของโมเดลทีผูว้ ิจยั สร้างไว้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด
รวมทังยังมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใดทียังไม่ได้ทาํ การระบุหรือระบุผิดพลาดหรือไม่ ซึงต้องทําการแก ไ้ ขให้
ถูกต้อง ในขันตอนนีใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม 2) การประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดย
พิจ ารณาว่าค่ า เมทริก ซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมระหว่า งกลุ่มเป็ นศู นย์ แสดงว่าระหว่างกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลนันเป็ นข้อมูลระดับเดียวเท่านัน ในการพิจารณาว่าเป็ นศูนย์หรือไม่ สามารถ
ประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Intraclass correlation: ICC) ถ้าค่า ICC ไม่มนี ยั สําคัญ แสดงว่าข้อมูล
นันมีเพียงระดับการวิเคราะห์เดียวเท่านัน 3) การทดสอบแบบจําลองและประมาณค่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรภายในกลุม่ ใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่ (Pooled within-group covariance matrix) ซึง
เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนทีระดับหน่วยย่อยหรือระดับบุคคล 4) การทดสอบแบบจําลอง
และประมาณโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างกลุม่ ใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Betweengroup covariance matrix) ซึงเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนทีระดับกลุ่ม และ 5) การ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) โดยวิเคราะห์ทงระดั
ั บบุคคลและระดับกลุม่ พร้อมๆ กัน
ในประเด็นของการประมาณค่าพารามิเตอร์ มิวเธ็นได้พฒั นาการประมาณค่าแบบ Muthén maximum
likelihood (MUML) ทีประมาณค่าโดยการวิเคราะห์เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทังภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้พร้อ มกัน เป็ นวิธีการประมาณค่ า แบบอาศัยความน่ าจะเป็ นสู งสุดทีใช้ขอ้ มูลจํา กัด (Limited maximum
likelihood: LIML) มีขอ้ ดีกว่าวิธีการประมาณค่าแบบอาศัยความน่าจะเป็ นสูงสุดทีใช้ขอ้ มูลเต็มรู ป แบบ (Full
information maximum likelihood: FIML) ตรงทีใช้เวลาในการคํานวณน้อยกว่าและสามารถประมาณค่าได้งา่ ย
กว่า แต่ให้ค่าประมาณค่าทีใกล้เคียงกัน และมีหน่วยตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีจาํ นวนเท่ากัน (Balance groups) แต่
อย่างไรก็ตาม วิธีการประมาณค่าแบบนีมีข ้อจํากัดเหมือนการประมาณค่าแบบ ML ทัวไป คือ มีการแจกแจงของตัว
แปรทีไม่เป็ นแบบโค้งปกติ (Non-normality) และไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธิ
ความชันแบบสุ่ม (Random slopes) ทีให้ค่าแตกต่างกันตามแต่ละกลุม่ ได้ มิวเธ็นจึงได้พฒั นาเทคนิคการวิเคราะห์
แบบ Maximum likelihood with robust statistics (MLR) เพือลดข้อจํากัดดังกล่าว ซึงการประมาณค่าแบบ
MLR มีขอ้ ดีกว่า MUML และ ML ทัวไป ตรงที (1) MLR เป็ นการประมาณค่าแบบ FIML ทําให้เกิดความ
เหมาะสม แม ้จะใช้การวิเคราะห์ข ้อมูลทีแต่ละกลุม่ มีหน่วยตัวอย่างไม่เท่ากัน (Unbalance groups) (2) ให้ค่าสถิติ
ทังค่าไคสแควร์ และค่ าคลาดเคลือนมาตรฐาน (Standard errors) ทีทนทานต่อการละเมิดข้อตกลงเบืองต้น
เกียวกับการแจกแจงแบบโค้งปกติ และ (3) สามารถวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลหรือค่าความชันแบบสุ่มได้
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้การวิเ คราะห์เ พือทดสอบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจยั ใช้เ ทคนิค
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) เพือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดับตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น โดยหลังจากแบบจําลองใน
ระดับนักเรียนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว จึงวิเคราะห์เพือทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง
พหุระดับเต็มรูปแบบ จึงมีความเหมาะสมในการใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ดงั กล่าว
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ส่วนที 9 นิ ยามปฏิบตั ิการ
พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี หมายถึง เป็ นการทีนัก เรีย นมีก ารแสดงออกเพือไม่ให้ตนเองเกิ ด
พฤติกรรมการสูบบุหรี ซึงสามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกด้วยการเลือกหลีกหนี
หรือห่างออกจากสถานการณ์ยวยุ
ั ทงสถานที
ั
และบุคคล หรือกิจกรรมทีนําไปสู่ความเสียงทีจะเกิดพฤติกรรมการสูบ
บุหรี
2. การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกถึงการใช้ทกั ษะทีตนเองมีในการป้ องกัน
ตนเองจากการสูบบุหรี ซึงเป็ นทักษะทีมีความสําคัญทีช่วยให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่น การสือสารเพือ
ป้ องกันการสูบบุหรี การแก้ไขปัญหา เป็ นต้น
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีตามนิยามปฏิบตั ิการ โดยมี
เนือหาเกียวกับการแสดงออกในการป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมการสูบบุหรี สามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้านการหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี และด้านการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี มีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ปฏิบตั ิมากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมากกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล หมายถึง ความสามารถทางด้านการรูค้ ิด โดยการใช้ความสามารถทางด้าน
สติปญั ญาในพิจารณาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในการรับรูแ้ ละประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยมีทงการวิ
ั
เคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา ตลอดจนผลทีเกิดขึนตามมาจากการกระทํานันๆ ซึงสามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การคิดแบบสาเหตุ-ผล หมายถึง การคิดหาเหตุผลในลักษณะของการเชือมโยงระหว่างสิงทีคาด
ว่าน่าจะเป็ นเหตุและสิงทีคาดว่าน่าจะเป็ นผล มุง่ อธิบายถึงลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิงทีเป็ นสาเหตุ
และผลนันๆ
2. การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การให้ความสําคัญกับขันตอนทีเรียกว่าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยการกําหนดนิยามและปัญหา การสร้างสมมติฐ าน การเก็บรวบรวม จัดระบบ และ
วิเคราะห์ข ้อมูล ประมวลข้อสรุป และตรวจสอบทดสอบผลในสถานการณ์เฉพาะ
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดจิตเอกภาคด้านความมีเหตุมผี ลของโกศล มีคุณ (2551) มี 2
องค์ประกอบ คือ การคิดแบบสาเหตุ-ผล และการคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า
6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ ี
มีการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
วุฒิภาวะทางจิตสังคม หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าทีของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เมือต้องเข้าไปเกียวข้องกับทังบุคคลและสังคม ซึงสามารถแบ่งได้เป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความสามารถในการมองภาพรวม หมายถึง ความสามารถในการพิจารณามุมมองต่างๆ รวมทัง
มุมมองต่างๆ ของสิงทีจะเกิดขึนในระยะยาว หรือมุมมองอืนๆ ทีกว้างขวาง
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2. ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการรับผิดชอบพฤติกรรม
ของตนเอง และสามารถต่อต้านจากอิทธิพลของผูอ้ ืนได้
3. ความสามารถในการยับยังชังใจ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมแรงกระตุน้ ของตนเอง
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม ตามแนวคิดของคาฟแมนและ
สไตน์เบิรก์ (Cauffman; & Steinberg. 2000) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิง” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี วุฒภิ าวะทาง
จิตสังคมสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี หมายถึง การทีนัก เรีย นมีความรู เ้ ชิงประเมินค่า เกียวกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีว่าเป็นสิงทีดีมปี ระโยชน์หรือไม่ดมี ากน้อยเพียงใด มีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ พอใจ
หรือไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าว ตลอดจนมีความพร้อมทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีดังกล่าวมาก
น้อยเพียงใด
สํา หรับการวิจยั ในครังนี ผู ว้ ิจ ยั ได้สร้างแบบวัดเจตคติต่ อพฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรีตามนิย าม
ปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงทีสุด” (1 คะแนน)
นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนน
ตํากว่า
ทักษะชีวติ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดการกับสถานการณ์แวดล้อมในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู ต้ นเอง ทักษะการ
ตัดสินใจและการแก้ปญั หา และการสือสาร เป็ นต้น
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจ ยั พัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตของดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) ศุภรัตน์
อิมวัฒนกุล (2550) และพิพฒั น์พล พินิจดี (2557) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิง” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ มีี ทกั ษะชีวติ สูง
กว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง การทีบุคคลตัดสินใจเกียวกับความสามารถของตนเองใน
การจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองโดยทัวไปของเชอร์เรอร์
และคณะ (Sherer; et al. 1982) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่
จริงเลย” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผู ท้ ีมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองสูงกว่า
นักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
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การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนต่อการเห็นตัวแบบจาก
เพือน ผูป้ กครอง และสือในการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี
สํา หรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจ ยั พัฒนาแบบวัดการเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีของ
เตือนใจ เทียนทอง (2546) นิภาวรรณ หมีทอง (2551) และธรีรตั น์ เชมนะสิริ (2554) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ น
ผูท้ มีี การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
การทําหน้าทีของครอบครัว หมายถึง การรับรู ข้ องนัก เรียนทีมีต่ อบทบาทและหน้า ทีของสมาชิก ใน
ครอบครัวทีมีการกระทําต่อกันเพือประโยชน์การดํารงอยู่ของครอบครัว โดยเน้นสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น
การส่งเสริมการเลียงดูบุตรหลานทีดี ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมให้ได้ทาํ กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เป็ นต้น และเน้นการสร้างเครือข่ายครอบครัว ได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือ
กับกลุม่ ผูป้ กครอง และการสร้างเครือข่ายครอบครัวทีเข้มแข็ง เป็ นต้น
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัวของฉัตราภรณ์ กงสิน (2553)
ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (2554) และอมราพร สุรการ (2555) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริง
ทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็ นผูท้ ีรับรู ว้ ่าการทําหน้าที
ของครอบครัวสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
การสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนว่าตนได้รบั ความช่วยเหลือจากผูป้ กครองในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีได้ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความเป็ นห่วงเป็ นใย การให้กาํ ลังใจ หรือการยอมรับ
2) ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การให้ข ้อมูลข่าวสาร รวมทังความรู เ้ กียวกับโทษและอันตรายของบุหรี และ 3) ด้าน
วัตถุสงของ
ิ และงบประมาณ เป็ นต้น
สําหรับงานการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมของรชานนท์ ง่วนใจรัก
(2552) มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน)
นักเรียนทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ได้
ี รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนว่าสือและชุมชนมีความคาดหวังว่านักเรียนควร
มีพฤติกรรมทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับของสังคม นันคือ การไม่สูบบุหรี
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีตามนิยามปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะ
เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) นักเรียนทีได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ รัี บรูบ้ รรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมากกว่านักเรียนทีได้คะแนนตํากว่า
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี หมายถึง ระดับความคิดตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทจะสู
ี บบุหรีในอนาคต
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของฮวง, อันเกอร์ และโรห์บาค (Huang;
Unger; & Rohrbach. 2000) มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผูท้ ี
ตอบ “ไม่จริงเลย” ทังสองข้อ เป็ นกลุ่มทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี ส่วนผูท้ ีตอบนอกเหนือ จัดกลุ่มเป็ นกลุ่มทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี
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การดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน หมายถึง การแสดงออกของครู ทีได้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ได้แก่ การประกาศหน้าชันเรียน การประเมินผล การเฝ้ าระวังจุดสําคัญ
การติดป้ ายปลอดบุหรี การชีแจงบทลงโทษ และความร่วมมือกับหน่วยงานอืนๆ เป็ นต้น
สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนตาม
นิยามปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1
คะแนน) ครูทได้
ี คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูร้ บั รูว้ ่ามีการดําเนินนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนสูงกว่าครูที
ได้คะแนนตํากว่า
บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู หมายถึง การแสดงออกของครู ในการป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั
นักเรียน ทังบทบาทภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การให้การศึกษาและการจัดกิจกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
สํา หรับการวิจ ยั ในครังนี ผู ว้ ิจยั ได้สร้างแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ตามนิย าม
ปฏิบตั ิการ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน)
ครูทได้
ี คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ รัี บรูบ้ ทบาทในป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่าครูทได้
ี คะแนนตํากว่า

ส่วนที 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที 1: ปัจจัยทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน: การ
สังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ กรอบแนวคิดการสังเคราะห์งานวิจยั พัฒนาขึนมา
จากแนวคิดและทฤษฎีระบบนิเวศน์ของบรอนเฟรนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1979) ดังนัน ตัวแปรอิสระของ
ผลการวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ ได้แก่ ตัวแปรเชิงความสัมพันธ์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่าง
บุคคล ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที 2: อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล หลังจากการสังเคราะห์งานวิจยั ในการวิจยั ระยะที
1 ทําให้ได้ปจั จัยทีมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี นําไปสู่การสร้างแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดับ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบรูปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น (IMAHRB) ของคีเลอร์และ
ไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser. 2010) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีเป็ นพฤติกรรมทีวัยรุ่น
ตัดสินใจเลือกทีจะป้ องกันตนเองต่อการสูบบุหรี และได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
โดยนํา ทฤษฎีร ะบบนิเ วศน์ เป็ นกรอบในการกําหนดปัจจัย เชิงสาเหตุต่า งๆ รวมทังทฤษฎีวุฒิภาวะทางการคิด
พิจารณา นอกจากนีมีปจั จัยระดับครูทช่ี วยอธิบายพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ชดั เจนมากขึน ประกอบด้วย 1)
ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ ทักษะชีวติ และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง 2) ปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ การ
เห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว และการสนับสนุ นทางสังคม 3) ปัจจัย
วัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ได้แก่ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี 4) ปัจจัยระดับครู ได้แก่ การดําเนินการนโยบาย
ป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู 5) ปัจจัยการคิดพิจารณา ได้แก่ การ
คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
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ทังนี ผูว้ จิ ยั คาดว่า ปัจจัยการคิดพิจารณาจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ส่วน
ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม จะมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยการคิดพิจารณา ส่วนปัจจัยระดับครูจะมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมข้ามระดับผ่านปัจจัยการคิดพิจารณา
โดยสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ทัง 2 ระยะ ดังภาพประกอบ 5 และแบบจําลองสมมติฐานการวิจยั
ดังภาพประกอบ 6
ผลงานวิจยั เกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีนํามาสังเคราะห์
ปัจจัยภายในบุคคล
ปัจจัยระหว่างบุคคล
ปัจจัยวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม

พฤติ กรรม
ป้ องกัน
การสูบบุหรี

ปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี

ตัวแปรระดับครู

ปัจจัยระดับครู
- การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม
- บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ปัจจัยระหว่างบุ คคล
- การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
- การทําหน้าทีของครอบครัว
- การสนับสนุ นทางสังคม
ปัจจัยภายในบุ คคล
- ทักษะชีวิต
- การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง

ปัจจัยการคิดพิจารณา
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
วุฒิภาวะทางจิตสังคม

พฤติกรรม
ป้ องกัน
การสูบบุ หรี

เจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี

ภาพประกอบ 5 การเชือมโยงกรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที 1 และ 2

ตัวแปรระดับบุคคล

การดําเนินนโยบายป้ องกัน
การสูบบุหรีในโรงเรียน

ทักษะชีวิต

การรับรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง

ทักษะชีวิต

การคิดแบบเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์

วุฒิภาวะทาง
จิตสังคม

การเห็นแบบอย่างทีดี
ในการป้ องกันการสูบ

ยับยัง
ชังใจ

การเห็น
แบบอย่าง

การทําหน้าที

การคิดแบบ
สาเหตุ-ผล

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

การทําหน้าทีของ
ครอบครัว

ตัวแปรระดับครู

การคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล

การสนับสนุ น
ทางสังคม
การสนับสนุ น
ทางสังคม

บทบาทของครู

บทบาทในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครู

การดําเนิน
นโยบายป้ องกัน
การสูบบุหรี

มอง
ภาพรวม
แสดงความ
รับผิดชอบ

พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี

การหลีกเลียง
สถานการณ์ยวยุ
ั ต่อ
การสูบบุหรี

การจัดการตนเอง
ต่อการสูบบุหรี

เจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี
บรรทัดฐาน
การไม่สูบบุหรี

บรรทัดฐาน

เจตคติ

ตัวแปรระดับบุคคล

ภาพประกอบ 6 แบบจําลองสมมติฐานการวิจยั ในการวิจยั ระยะที 2
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ส่วนตัวแปรแนวโน้มทีจะสูบบุหรีเป็ นตัวแปรแบ่งกลุม่ โดยสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดสําหรับตัวแปร
แบ่งกลุม่ ดังภาพประกอบ 7
ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม
- บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ปัจจัยระหว่างบุ คคล
- การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการ
สูบบุหรี
- การทําหน้าทีของครอบครัว
- การสนับสนุ นทางสังคม

ปัจจัยการคิดพิจารณา
- การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
- วุฒิภาวะทางจิตสังคม
- เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี

พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุ หรี

ปัจจัยภายในบุ คคล
- ทักษะชีวิต
- การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง

แนวโน้มทีจะสูบบุหรี

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที 2 สําหรับตัวแปรแบ่งกลุม่

ส่วนที 11 สมมติฐานการวิจยั
การวิจยั ระยะที 1 ผูว้ จิ ยั มีสมมติฐานการวิจยั ดังนี
1. ขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชนมีค่าแตกต่าง
จากศูนย์
การวิจยั ระยะที 2 ผูว้ จิ ยั มีสมมติฐานการวิจยั ดังนี
2. แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่าง
กลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน
3. ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อ พฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน
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4. แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐาน
ย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี
4.1 การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.2 วุฒภิ าวะทางจิตสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.3 เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.4 ทักษะชีวติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒิภาวะทางจิตสังคม และ
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.5 การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และ
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
4.6 การเห็นแบบอย่างในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล วุฒิภาวะทางจิตสังคม และ เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี
4.7 การทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒิภาวะทาง
จิตสังคม และ เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.8 การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒิภาวะทางจิต
สังคม และ เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดย
ผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
4.9 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และวุฒิภาวะ
ทางจิตสังคม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และ
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม
4.10 การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงข้ามระดับต่อการ
คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และมีอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
4.11 บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู มอี ิทธิพลทางตรงข้ามระดับต่อวุฒิภาวะทางจิต
สังคม และมีอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม

บทที 3
วิธกี ารวิจยั
ในการวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาเรืองอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจยั และการวิเคราะห์พหุระดับ ซึงได้
ดําเนินการออกแบบวิธีการวิจยั เชิงปริมาณหลายวิธี (Multimethod quantitative study) (Saunders; Lewis;
& Thornhill. 2012) โดยเริมจากการวิจยั ระยะที 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ มีวตั ถุประสงค์เพือรวบรวมองค์ความรูแ้ ละสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีใน
กลุม่ เยาวชน ปัจจัยเชิงสาเหตุทได้
ี นาํ มาใช้ในการวิจยั ระยะที 2 การวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นการเปรียบเทียบแบบจําลอง
ระหว่างกลุม่ เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน และเป็ นการวิเคราะห์พหุระดับ
เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังนี

การวิจยั ระยะที 1
การวิจยั ครังนีใช้การสังเคราะห์งานวิจ ยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่า งเป็ นระบบ (Systematic
Reviews) เป็ นแนวทางการศึกษา เพือสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจ ยั เป็ นการสังเคราะห์ผ ลวิจ ยั ดังนัน ประชากรทีใช้ในการศึก ษา หมายถึง
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ทีไม่ใช่บทคัดย่อ ทีศึกษาในประเด็นปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีทีได้ทาํ การศึกษาและวิจยั ในรอบ 10 ปี ทผ่ี านมา ตังแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 (ค.ศ. 2007-2016) เป็ นต้นไป โดย
เป็ นรายงานการวิจยั ทีศึกษาทังในประเทศไทยและต่างประเทศทุกแบบแผนการวิจยั ทีเก็บข้อมูลกับกลุม่ วัยรุ่น และ
เป็ นงานวิจยั ทีมีการวัดในรู ปของคะแนนหรือเป็ นงานวิจยั ในเชิงปริมาณทีใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หรือเป็ น
งานวิจยั ในเชิงคุณภาพทีมีการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงเนือหา
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เป็ นรายงานการวิจยั ทีมีอยูใ่ นห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ และห้องสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษาทีมีรายงานการวิจยั อย่างกว้างขวาง และเป็ นรายงานการวิจยั จากฐานข้อมูลนานาชาติทสํี านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ให้การรับรอง รวมทังเป็ น
รายงานการวิจยั ทีมีอยู่ในเอกสารการประชุมทีเกียวข้องกับบุหรี ทีศึกษาในประเด็นปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการ
วิจยั โดยมีรายละเอียดของเครืองมือ ดังนี
1. แบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั เบืองต้นทีสืบค้นได้ โดยทําการบันทึกงานวิจยั ทีเกียวข้องทังหมดทีสืบค้นได้
(ภาคผนวก ข)
2. แบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั ทีเข้าเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก โดยทําการบันทึกงานวิจยั ทีเกียวข้องทีผ่าน
เกณฑ์คดั เข้า-คัดออก (ภาคผนวก ข)
3. แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ทีใช้สาํ หรับการประเมินคุณภาพของรายงานการวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์
และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจยั (ภาคผนวก ข)
4. แบบสกัดข้อมูล โดยทําการสกัดข้อมูลทีสําคัญของงานวิจยั ใส่ลงในตารางสกัดข้อมูล (ภาคผนวก ข)
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ มีขนตอนดั
ั
งนี
1. นําแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ประเภทต่างๆ จากสถาบันโจแอนนาบริกส์ (JBI. 2017) โดยทําการ
แปลแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ดังกล่า ว แล้วให้ผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อ งของการแปล
เนือความ รวมทังความสมบู ร ณ์ครบถ้วนของแบบประเมินคุณภาพงานวิจ ยั แบบประเมินคุณภาพงานวิจ ัย
ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั เชิงทดลอง จํานวน 13 ข้อ แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั กึงทดลอง
จํานวน 9 ข้อ แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ จํานวน 8 ข้อ แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการสังเคราะห์งานวิจยั จํา นวน 11 ข้อ และแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ จํานวน 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะประเมินคุณภาพงานวิจยั ตังแต่ “ใช่” (1 คะแนน) “ไม่แน่ใจ”
(0.5 คะแนน) และ “ไม่ใช่” (0 คะแนน) โดยงานวิจยั ทีมีคุณภาพสูงจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ส่วนงานวิจยั ที
มีคะแนนไม่ถงึ เกณฑ์ 80% ให้ทาํ การคัดงานวิจยั ฉบับนันออก
2. นําแบบสกัดข้อมูล ให้ผูเ้ ชียวชาญด้านระเบียบวิธีวจิ ยั จํานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความครอบคลุม
ในเนือหาทีต้องการประเมิน และความชัดเจนของภาษา แล้วปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้มคี วามชัดเจนและมีความ
ครอบคลุมถึงประเด็นทีต้องการศึกษา
3. นําแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และแบบสกัดข้อมูล ไปทดลองใช้วเิ คราะห์งานวิจยั จํานวน 10 เรือง
แล้วนํา มาปรับปรุ งความครอบคลุมของเนือหาทีต้องการวิเคราะห์ความชัดเจนของภาษา ตลอดจนเกณฑ์ทีใช้
พิจารณาในการให้คะแนน
4. นําแบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั และแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ไปหาค่าความเชือมัน ใช้วิธีการวัดซํา
(Test-retest method) ซึงผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์งานวิจยั จํานวน 10 เรือง โดยทิงระยะห่างจากการวิเคราะห์ครัง
แรก 1 สัปดาห์ โดยมีค่าความเชือมันแบบวัดซํา เท่ากับ .86
ในการตรวจสอบความสอดคล้องตรงกัน (Agreement) ของผูป้ ระเมินมากกว่า 1 คน จะต้องเห็น
สอดคล้องตรงกัน 80% หรือมีค่าความเชือมันแบบ Inter-rater เท่ากับ .80 จึงจะเป็ นค่าความเชือมันทีสามารถ
ยอมรับได้ (McHugh. 2012)
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ขันตอนการวิจยั
ในการวิจ ัย ครังนี ผู ว้ ิจ ัย ได้ดาํ เนิ น การตามขันตอนของการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic Review) ดังภาพประกอบ 8 ซึงมีรายละเอียดดังนี
เตรียมโครงร่าง
ระบุฐานข้อมูลและแหล่งของงานวิจยั
และค้นหางานวิจยั ทีเกียวข้อง

- TCI, ThaiLIS, Scopus,
ProQuest, ISI, ERIC,
PsycINFO, Google
Scholar, etc.
- Citation tracking

บันทึกการอ้างอิงงานวิจยั ทังหมดทีเกียวข้อง
ลงในโปรแกรม Mendeley Desktop
คัดเลือกหัวข้อและบทคัดย่อของงานวิจยั เข้าเกณฑ์
ตามกรอบ PICO และ PICo
พิจารณางานวิจยั ฉบับเต็ม

คัดงานวิจยั ที
ไม่เข้าเกณฑ์ออก
คัดงานวิจยั ทีเข้าถึง
ฉบับเต็มไม่ได้ออก

ประเมินคุณภาพงานวิจยั
คัดงานวิจยั ทีคุณภาพ
ไม่ถงึ เกณฑ์ออก

สกัดข้อมูล
วิเคราะห์ข ้อมูล
1. งานวิจยั เชิงปริมาณ วิเคราะห์เมต้า (Meta-analysis)
2. งานวิจยั เชิงคุณภาพ สังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis)
การตีความหมาย การสรุป และการรายงานผล
ภาพประกอบ 8 แผนภาพสรุปขันตอนการดําเนินการวิจยั ในการวิจยั ระยะที 1
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1. การสืบค้นงานวิจยั ทีเกียวข้อง (Searching for relevant studies)
การสืบค้นงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยพยายามสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีจากหลายๆ ช่องทาง เพือให้ได้งานวิจยั ทีเกียวข้องกับคําถามการวิจยั ทีตังไว้ให้ได้มากทีสุด โดยการสืบค้น
รายงานการวิจยั ทีเกียวข้องตามเกณฑ์ทกํี าหนด ดังต่อไปนี
1.1 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) เป็ นกลุม่ พฤติกรรม ได้แก่
- งานวิจยั ภาษาไทย: “ป้ องกัน” “หลีกเลียง” “การจัดการ” “สูบบุหรี” “บุหรี” “ยาสูบ” “เยาวชน”
“วัยรุ่น” เป็ นต้น
- งานวิจยั ภาษาต่างประเทศ: “Prevent*” “Avoid*” “Management” “Smoke” “Cigarette”
“Tobacco” ”Youth” “Adolescen*” เป็ นต้น
1.2 กําหนดแหล่งสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic database) ทังงานวิจยั
ภาษาไทย ได้แก่ TCI และงานวิจยั ต่างประเทศ ได้แก่ Scopus, Web of Science, ERIC, PsycINFO เป็ นต้น
1.3 กําหนดแหล่งสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Grey Literature เช่น ปริญญานิพนธ์
ได้แก่ ThaiLIS และ ProQuest รายงานการวิจยั จากสถาบันต่างๆ ได้แก่ DRIC, TRC และเว็บไซต์ Google
Scholar เป็ นต้น
1.4 จากงานวิจยั ทีสืบค้นได้ นําเอกสารอ้างอิงทีระบุในบรรณานุกรม มาพิจารณาหัวข้อทีคาดว่าน่าจะ
มีความเกียวข้อง นํามาสืบค้นข้อมูลงานวิจยั ต้นฉบับต่อไป
1.5 เมือสืบค้นงานวิจยั จากฐานข้อมูลทังหมด จึงใช้โปรแกรม Mendeley Desktop ในการจัดการ
เกียวกับงานวิจยั ทังหมดทีสามารถสืบค้นได้
2. การคัดเลือกงานวิจยั (Study Inclusion)
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องทีสามารถสืบค้นได้ นํามาคัดเลือกผ่านขันตอนต่างๆ ดังนี
2.1 นําข้อมูลงานวิจยั มาทําการคัดกรอง โดยใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรม Mendeley Desktop ระบุ
ข้อมูลสันๆ ได้แก่ ชือผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. (ค.ศ.) และชือเรือง เพือคัดกรองเฉพาะงานวิจยั ทีเกียวข้องและป้ องกันการเก็บ
ข้อมูลงานวิจยั ทีซําซ้อน
2.2 ผูว้ จิ ยั คัดกรองจากข้อที 2.1 เฉพาะหัวข้อการวิจยั และบทคัดย่อว่าตรงกับคําถามการวิจยั หรือไม่
โดยพิจารณาตามเกณฑ์คดั เข้าและคัดออก โดยการคัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria) ตาม
กรอบ PICO และ PICo ซึงได้อธิบายรายละเอียดเกียวกับเครืองมือดังกล่าวไว้ในบทที 2 ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือ ก
งานวิจยั ด้วยเครืองมือตามกรอบ PICO สําหรับงานวิจยั เชิงปริมาณ และเครืองมือตามกรอบ PICo สําหรับงานวิจยั
เชิงคุณภาพ (JBI. 2017b) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 เกณฑ์คดั เข้าจําแนกตามการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
เกณฑ์คดั เข้าตามการวิจยั เชิงปริมาณ (PICO)
P (Population or problem)
- วัยรุ่นอายุ 11-19 ปี ทียังไม่เคยมีพฤติกรรมสูบบุหรีมาก่อน
I (Intervention, factor or exposure)
- ตัวแปรจัดกระทํา ปัจจัยเชิงสาเหตุ
C (Comparison or control)
- กลุม่ เปรียบเทียบ หรือกลุม่ ควบคุม
O (Outcome)
- การจัดการตนเอง, หลีกเลียงการสูบบุหรี, ป้ องกันการสูบบุหรี

เกณฑ์คดั เข้าตามการวิจยั เชิงคุณภาพ (PICo)
P (Population or problem)
- สาเหตุสาํ คัญทีทําให้วยั รุ่นป้ องกันการสู บบุหรีคืออะไร
I (Interest of Phenomina)
- ประสบการณ์ของการป้ องกันสูบบุหรี
Co (Context)
- บริบทของวัยรุ่นทีมีการป้ องกันสูบบุหรี

ส่วนการคัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) มีรายละเอียดดังนี
- ไม่ใช่รายงานการวิจยั ฉบับเต็ม หรือบทความเข้าถึงเฉพาะบทคัดย่อ
- งานวิจยั เป็ นภาษาอืนทีไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สําหรับงานวิจยั เชิงปริมาณ ต้องไม่ใช่งานวิจยั เชิงสํารวจทีนําเสนอเฉพาะค่าความถีและร้อยละ
และงานวิจยั ทีนําเสนอค่าสถิติทีไม่เพียงพอสําหรับการคํานวณค่าขนาดอิทธิพล และสําหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ต้องเป็ นงานวิจยั ทีนําเสนอแก่นเรือง (Theme)
ถ้างานวิจยั ใดไม่ชดั เจน จะขอความเห็นจากผู ว้ ิจยั อีกท่านหนึง เมือได้ขอ้ สรุปแล้ว จึงให้บ นั ทึก
งานวิจยั ทีผ่านการคัดกรองในเบืองต้น
2.3 สืบค้นรายงานการวิจยั ฉบับเต็มของวิจยั ทีผ่านการคัดกรอง
2.4 ผูว้ จิ ยั ได้อ่านรายงานการวิจยั ฉบับเต็ม แล้วทําการบันทึกข้อมูลทีจําเป็ นลงในแบบบันทึกข้อมูล
(ภาคผนวก ข) และทําการคัดเลือกงานวิจยั ดังกล่าว
2.5 ผูว้ จิ ยั ได้มอบหมายให้อาจารย์ทปรึ
ี กษา ได้ทาํ การคัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก
โดยทังสองคนจะต้องเห็นตรงกันว่างานวิจยั นันเห็นสมควรว่าจะคัดเข้าหรือคัดออก ถ้าทังสองคนเห็นไม่ตรงกัน จะ
แก้ปญั หาด้วยการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลทีสาม (มีค่าความเชือมันแบบ Inter-rater เท่ากับ .84)
3. การประเมินคุณภาพงานวิจยั (Quality Assessment)
เมือทําการคัดเลือกงานวิจยั เสร็จสิน ผูว้ ิจยั จึงได้ประเมินงานวิจ ยั ด้วยแบบประเมินคุณภาพงานวิจ ยั
ประเภทต่างๆ จากสถาบันโจแอนนาบริกส์ (JBI. 2017a) จากนัน ให้อาจารย์ทีปรึกษาทําการประเมินคุณภาพ
งานวิจยั ทีผ่านการคัดเลือกงานวิจยั มาแล้ว ถ้าเห็นไม่ตรงกัน จะแก้ปญั หาได้ดว้ ยการสอบถามความคิดเห็นของ
บุคคลทีสาม (ค่าความเชือมันแบบ Inter-rater เท่ากับ .78)
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4. การสกัดข้อมูล (Data Extraction)
ในการสกัดข้อมูล จะมีการจัดทําแบบสกัดข้อมูล ซึงศึกษาจากงานวิจยั ต่างๆ มากมาย (อริยา ทองกร.
2550; วรรณชนก จันทชุม. 2549ข; นงลักษณ์ วิรชั ชัย; และสุวมิ ล ว่องวานิช. 2541) จากนันให้ผูว้ จิ ยั และอาจารย์
ทีปรึกษาซึงเป็ นอิสระต่อกันทําการสกัดข้อมูลงานวิจยั ทีผ่านเกณฑ์คดั เข้ามาแล้ว เมือเกิดปัญหาทีเห็นไม่ตรงกัน จะ
แก้ปญั หาด้วยการอภิปรายประเด็นนีร่วมกัน ข้อมูลทีสกัดได้ประกอบด้วย
- ข้อมูลพืนฐานของการวิจยั ได้แก่ ชืองานวิจยั ชือผูว้ จิ ยั ปี ทพิี มพ์
- รายละเอียดเกียวกับคุณลักษณะการวิจยั ได้แก่ ประเภทของการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั
กลุม่ เป้ าหมาย ปัญหาการวิจยั ประเภทของเครืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
- รายละเอียดเกียวกับผลการวิจยั ได้แก่ ผลการวิจยั ตารางค่าสถิติ
5. การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Synthesis and Analysis)
5.1 ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้การพรรณนา และการ
รายงานเป็ นตัวเลขจํานวนและร้อยละ ได้แก่ ข้อมูลพืนฐานของงานวิจยั และรายละเอียดเกียวกับงานวิจยั เช่น ปี ที
พิมพ์เผยแพร่ แบบแผนของการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประเภทของเครืองมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และการวิเคราะห์ข ้อมูล
5.2 ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า (Meta-analysis) ดังนี
1) ประมาณค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความโด่ง และความเบ้ ของค่าขนาด
อิทธิพล เพือให้ทราบถึงการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล
2) ประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) จากงานวิจยั เชิงทดลองด้วยวิธีก ารของโคเฮน (Cohen.
1988) ส่วนงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ประมาณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ด้วยวิธีการของโรเซนธาล (Rosenthal.
1984) จากนันจึงแปลงให้เป็ นค่าขนาดอิทธิพล (d) (Borenstein; et al. 2009)
3) ตรวจสอบความไม่เป็ นเอกพันธ์หรือความแตกต่างของผลการวิจยั (Heterogeneity) ด้วย
สถิติ Cochrane’s Q ถ้ามีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าผลการวิจยั แต่ละเรืองมีความแตกต่างกัน และ I2 เป็ นร้อย
ละของความผัน แปรระหว่างผลการวิจยั ทีเกิดขึนมาจากความแตกต่างของผลการวิจยั มากกว่า ทีจะเกิดขึนโดย
บังเอิญ โดย I2= 0 แปลว่า ไม่มคี วามแตกต่ างของผลการวิจยั หาก I2 มีค่า มากแสดงว่ามีความแตกต่างของ
ผลการวิจยั มากด้วย (Higgins; et al. 2003)
4) ในกรณีทพบความแตกต่
ี
างของผลการวิจยั ต้องวิเคราะห์ว่าความแตกต่างกันของผลการวิจยั
นัน เป็ นผลมาจากตัวแปรคุณลักษณะวิจยั ใด โดยศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะวิจยั ในการอธิบายความ
แปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression) และทําการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล โดยจําแนกตามกลุ่มย่อยของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจยั ทีสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
5) แมจ้ ะพบว่าผลการวิจยั แต่ละเรืองมีความแตกต่างกัน ก็สงั เคราะห์สรุปผลโดยรวมขนาด
อิทธิพลของงานวิจยั เข้าด้วยกันด้วยรูปแบบอิทธิพลเชิงสุ่ม (Random-effect model) (Borenstein; et al. 2009)
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6) การตรวจสอบอคติทเกิ
ี ดจากการตีพมิ พ์ (Publication bias) พิจารณาจากโดยใช้วธิ ีการทาง
สถิตขิ องเบกก์ (Begg; & Mazumdar. 1994) หากพบว่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่ากราฟรูปกรวย (Funnel
plot) มีลกั ษณะสมมาตร นันคือ ไม่พบอคติทเกิ
ี ดจากการตีพมิ พ์
5.3 ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis)

การวิจยั ระยะที 2
ในการวิจยั ในระยะที 2 เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน และ
วิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที 4-6) ปี
การศึกษา 2560 มีจ ํานวน 4,063 คน และครู ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล จะต้องเป็ นครู ทีปรึกษาประจําห้องเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีความใกล้ชิด คอยให้คาํ ปรึกษา อบรมสังสอน มีปฏิสมั พันธ์กบั
นักเรียนภายในห้องเรียนแต่ละห้องเรียนโดยตรง ซึงมีจาํ นวนครูดงั กล่าว จํานวน 180 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-stage random sampling) ประกอบด้วย
1. ในจังหวัดสตูล ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบชันภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียน
เป็ นตัวแบ่งเป็ นตัวแปรชันภูมิ จากนันผูว้ ิจยั สุ่มเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขนาดละ 3
โรงเรียน โดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ดังนัน จะได้จาํ นวนโรงเรียนทังหมด 9 โรงเรียน
2. ในแต่ละโรงเรียน ผูว้ จิ ยั เลือกครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน โรงเรียนละ 6 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ดังนัน จะได้จาํ นวนครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน จํานวน 54 คน ผูว้ จิ ยั จึงเพิมครู ทีปรึกษาประจําห้องเรียนให้ครบ
60 คน จากทีทําการสุ่ม
3. ในแต่ละห้องเรียน ผูว้ ิจยั เลือกนักเรียนจากห้องเรียน ห้องเรียนละประมาณ 15 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างง่าย จะทําให้ได้นกั เรียนทังหมด 900 คน
4. โดยสรุปแล้ว จากแผนการเลือกกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ประกอบด้วย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 900 คน และครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน จํานวน 60 คน ซึงเมือเก็บ
ข้อมูลจริง พบว่า บางโรงเรียนเก็บข้อมูลได้นอ้ ยกว่าจํานวนทีวางแผนไว้ และมีการตรวจสอบพบว่าเคยมีประวัติสูบ
บุหรีภายในโรงเรียน ทําให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนทังสิน 516
คน (แบ่งกลุม่ นักเรียนเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 334 คน กับกลุม่ นักเรียน
ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 182 คน) และครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน จํานวนทังสิน 58 คน
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ทังนี การเลือกตัวอย่างดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสม
กับการวิเคราะห์แบบจํา ลองสมการโครงสร้างพหุระดับ เพือให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเพียงพอสํา หรับการ
วิเคราะห์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ ดังนี
1. ระดับบุคคล จําเป็ นต้องใช้กลุม่ ตัวอย่างทีมีขนาดใหญ่พอสมควร โดยพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสม
ของขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเพียงพอในการวิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั งด้วยโปรแกรมลิสเรล และเทคนิควิธีการประมาณค่า
แบบความน่าจะเป็ นสูงสุด (Maximum likelihood) เป็ นวิธีการประมาณค่าทีมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ
และเป็ นอิสระจากมาตรวัด ใช้ได้ดีในกรณี ทีการแจกแจงของตัวแปรเป็ นโค้งปกติ (Bollen. 1989) เมือข้อตกลง
เบืองต้นการแจกแจงของตัวแปรเป็ นโค้งปกติสมเหตุสมผล การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบความน่าจะเป็ นสูงสุด
จะได้ผลดีเมือกลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่กว่า 500 หน่วย (Tabachnick; & Fidell. 2013: 719; citing Hu; et al.
1992) ดังนัน จึงเห็นควรทีจะกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างให้มปี ริมาณมากพอสําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุม่ ตัวอย่างขนาดอย่างน้อย 500 หน่วย เป็ นกลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่ทอยู
ี ่ในเกณฑ์ดมี าก
2. ระดับครู โดยมิวเธ็น (Muthén. 1989; Heck; & Thomas. 2000) กล่าวว่า จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที
เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ในระดับกลุม่ ควรมีประมาณ 50-100 กลุม่ ส่วนฮ๊อกซ์ (Hox. 1995) ระบุว่า จํานวน
กลุม่ อย่างน้อยควรมี 20 กลุม่ หรือทีควรจะเป็ นคือ 50 กลุม่ เช่นเดียวกับมาสและฮ๊อกซ์ (Maas; & Hox. 2004)
พบว่า ควรมีจาํ นวนกลุม่ มากกว่า 50 กลุม่ เพือให้การประมาณค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานระดับกลุม่ จะไม่เกิด
ความลําเอียง นอกจากนีเครฟท์ (Hox. 2010: 235; citing Kreft. 1996) ได้แนะนํากฎหัวแม่มอื (rule of
thumb) เช่น กฎ 30/30 ต้องมีจาํ นวนกลุม่ อย่างน้อย 30 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างน้อย 30 คน ถ้าเน้น
ปฏิสมั พันธ์ข ้ามระดับ จํานวนกลุม่ ควรมีขนาดใหญ่ โดยใช้กฎ 50/20 มีจาํ นวนกลุม่ อย่างน้อย 50 กลุม่ แต่ละกลุ่ม
มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างน้อย 20 คน และถ้าเน้นการสุ่ม จํานวนกลุ่มทีควรพิจารณาควรอยู่ที 100 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
จํานวนอย่างน้อย 10 คน ดังนัน จึงเห็นควรทีจะกําหนดขนาดของกลุ่มทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์พหุระดับ
ควรมีอย่างน้อย 50 กลุม่

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ในการวัดตัวแปรในงานวิจยั ครังนี เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับสําหรับนักเรียน แบ่งออกเป็ น 11 ตอน ซึงใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั ครังนี 10 ตัวแปร และฉบับสําหรับครู แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ซึงใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั ครังนี 2 ตัวแปร ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาและปรับปรุงทังจากแบบวัดของ
ต่างประเทศและในประเทศ มีรายละเอียดของขันตอนในการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องของตัวแปรต่างๆ เพือกําหนดเป็ นนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการของตัวแปรทีต้องการศึกษา
ขันตอนที 2 การสร้างข้อคําถามในแต่ละตัวแปร ซึงมีทงแบบวั
ั
ดทีสร้างขึนเองตามนิยามปฏิบตั ิการ และ
นําแบบวัดของผูอ้ ืนมาทําการปรับใช้ให้เหมาะสม ในกรณีทตัี วแปรมีเครืองมือมาตรฐานทีสร้างไว้แล้วและสอดคล้อง
กับนิยามปฏิบตั ิการ ผูว้ จิ ยั นําเครืองมือนันมาใช้ และมีบางส่วนดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพือให้เหมาะสมกับบริบทที
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ศึกษา ในกรณีทเป็
ี นเครืองมือจากต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแปลเป็ นภาษาไทย แล้วนําข้อคําถามทีสร้างขึนเสนอ
ต่ออาจารย์ทปรึ
ี กษา เพือขอคําแนะนํา ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน ความครอบคลุมของเนือหา แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามเหมาะสม การสร้างข้อคําถามทุกแบบวัดต้องมีความเหมาะสมกับบริบททีศึกษา พัฒนาเป็ น
เครืองมือวิจยั ฉบับร่าง โดยแบบวัดทังหมดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ขันตอนที 3 นําแบบวัดทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ ชียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านการวัด
จํานวน 5 ท่าน ทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) ว่ามีความครอบคลุม ความชัดเจน
ของข้อ คําถาม รวมทังความถูกต้องของภาษา และทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ โดย
พิจารณาตัดทิงหรือปรับข้อคําถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนือหาในข้อคําถามกับนิยามปฏิบตั ิการ (IOC:
Index of Item-Objective Congruence) ตํากว่า 0.50 (Rovinelli; & Hambleton. 1977)
ขันตอนที 4 นําแบบวัดทีผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ตัวอย่างทีคล้ายคลึงกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีศึกษาเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล จํานวน 100 คน และครูประจําชันใน
จังหวัดสตูล จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความเชือมัน (Reliability)
ของแบบวัดด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึงค่าความ
เชือมันทีให้การยอมรับโดยทัวไปควรมีค่าสูงกว่า 0.70 และวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) โดย
พิจารณาตัดทิงข้อคําถามทีมีค่าสหสัมพันธ์ตากว่
ํ า 0.30 (Nunnally; & Bernstein. 1994; Aiken. 2003)
ขันตอนที 5 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของเครืองมือวัดตัวแปร
ต่างๆ ของตัวแปรทุกตัวแปร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต โดยกําหนดให้ตวั บ่งชีในแต่ละด้านของตัว
แปรแฝงมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนันๆ การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของแต่ละ
โมเดล พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเทียบกับเกณฑ์ดชั นีทใช้
ี ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al. 2010) ดังนี
ตาราง 3 เกณฑ์ดชั นีทใช้
ี ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ค่าสถิติวดั ระดับความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
2
2 / df

CFI
GFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์ระดับความสอดคล้องกลมกลืน
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
< 5.00
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
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สําหรับค่าไค-สแควร์ (2) มีข ้อยกเว้นทีอาจมีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี เนืองจากกลุม่ ตัวอย่างทีมีจาํ นวน
มาก แม ้ว่าโมเดลจะมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumacker; & Lomax. 2004: 100)
หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จะปรับ
โมเดล แล้ววิเคราะห์ใหม่ การปรับโมเดลอยู่บนพืนฐานทางแนวคิดทฤษฎีทผูี ว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั
ทีเกียวข้อง นอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์หาความเชือมันและความเทียงตรงในการวัด (Construct reliability
and validity) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชือมันและความเทียงตรงใน
การวัดตัวแปรแฝงโดยคํา นวณหาค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เกณฑ์การ
พิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงหรือตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด (Hair; et al. 2010: 710) และ
คํานวณหาค่าเฉลียความแปรปรวนของตัวบ่งชีทีตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted:
AVE) เกณฑ์การพิจารณา ควรมีค่ามากกว่า 0.50 (Fornell; & Larcker. 1981) แต่ถา้ ค่า AVE น้อยกว่า 0.50
ควรพิจารณาหลักฐานอืนประกอบกับค่า AVE คือ 1) พิจารณาค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง (ต้องมีค่ามากกว่า
0.70) 2) พิจารณาความเทียงตรงเชิงจําแนก ในกรณีทเป็
ี นตัวแปรสร้างขึนใหม่ (ต้องพบความเทียงตรงเชิงจําแนก)
และ 3) พิจารณาค่านําหนักองค์ประกอบ (ต้องมีนยั สําคัญทางสถิติ) (Ping. 2009) โดยตัวบ่งชีของตัวแปรแฝง
ต้องมีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงทีวัดอย่างมีนยั สําคัญ ค่านําหนักองค์ประกอบทีใช้ได้ควรมีค่า 0.45
ค่า นําหนัก องค์ประกอบทีดีควรมีค่า 0.55 ค่ า นําหนักองค์ประกอบทีดีมากควรมีค่า 0.63 และค่ า นําหนัก
องค์ประกอบทีดีเยียมควรมีค่ามากกว่า 0.71 (Tabachnick; & Fidell. 2013: 654; citing Comrey; & Lee.
1992) และได้ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) คือ ข้อคําถามในแบบวัดเดียวกัน
ไม่ใช่กลายเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ นการวัดองค์ประกอบทีแตกต่างกันได้ตามโครงสร้างทฤษฎีของตัวแปร
โดยใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์แบบจําลองระหว่างแบบจําลองทีมีองค์ประกอบตามโครงสร้างทฤษฎี
เปรียบเทียบกับแบบจําลองทีมีเพียงองค์ประกอบเดียวหรือสององค์ประกอบ
เครืองมือ ทีใช้ในการวิจยั สําหรับนัก เรียน มี 11 ตอน จํา นวน 10 แบบวัด ซึงแต่ละแบบวัดจะมี
รายละเอียดของการสร้างแบบวัด และผลการหาคุณภาพของแบบวัดทีเป็ นตัวแปรระดับบุคคล ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) มีรายละเอียดดังนี
ตอนที 1: แบบสอบถามข้อมูลพืนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นแบบสอบถามทีถามข้อมูลรายละเอียดพืนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง โดยนักเรียนจะมีข ้อมูลรายละเอียด
พืนฐาน ได้แก่ เพศ ระดับชันเรียน ผลสัมฤทธิทางการศึกษา ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง ศาสนา พฤติกรรมการ
สูบบุหรี และแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีจาํ นวน 7 ข้อ
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ตอนที 2: แบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
การสร้างแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุ หรี
แบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนเองตามนิยามปฏิบตั ิการ แบ่งเป็ น
2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนด้วย
การเลือกหลีกหนี หรือห่างออกจากสถานการณ์ยวยุ
ั ทงสถานที
ั
และบุคคล หรือกิจกรรมทีนําไปสู่ความเสียงทีจะเกิด
พฤติกรรมการสูบบุหรี และ 2) การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนถึงการใช้
ทักษะทีตนเองมีในการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี ซึงเป็ นทักษะทีมีความสําคัญทีช่วยให้เกิดพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี เช่น การสือสารเพือป้ องกันการสูบบุหรี การแก้ไขปัญหา เป็ นต้น มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่ “ปฏิบตั ิมากทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 28 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุ หรี
แบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 28 ข้อ พบว่า มีค่า IOC
เท่ากับ 0.40 จํานวน 1 ข้อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 27 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ดังนัน ข้อคําถามทีมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์ จึงพิจารณาตัดข้อคําถามออก หลังจากนัน
นําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.007-0.845 สําหรับข้อ
คําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ
0.959 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.464-0.798 และมีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.945 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี 2
องค์ประกอบ พบว่า แบบจําลองพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรียังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์
ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อ
คําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาได้จากค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่
2 = 19.33, df = 19, CFI = 1.00, GFI = 0.98, TLI = 1.00, RMSEA = 0.008 พบว่า ดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนทุกตัวผ่า นเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุ ปได้ว่า แบบจํา ลองพฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรีมีความสอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ประกอบด้วย การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อ
การสูบบุหรี มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.835 และ AVE = 0.630 และการจัดการตนเองต่อการสูบ
บุหรี มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.914 และ AVE = 0.683 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถาม
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.71-0.89 และเมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงจําแนก พบว่า แบบจําลองพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีทีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดเี ท่าแบบจําลองการวัดทีมี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า 2 = 263.64,
df = 1 ดังนัน แบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรียังคงเป็ น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจาํ นวนข้อคําถาม
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีปรับใหม่จาํ นวน 8 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ด้านการหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุ หรี
0 เมือเห็นคนใกล ้ชิดภายในบ้านสูบบุหรี ฉันเดินเลียงไปทีอืนทันที
ปฏิบตั มิ ากทีสุด
ปฏิบตั มิ าก
ค่อนข้างปฏิบตั ิ
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง
ไม่ปฏิบตั ิบ ้าง
..............
..............
..............
..............
..............
ด้านการจัดการตนเองต่อการสูบบุ หรี
0 แม้เพือนขอร้องให้ฉันสูบบุหรีเพือแสดงถึงความเป็ นเพือน ฉันก็กล ้าทีจะปฏิเสธคําขอร้องนัน
ปฏิบตั มิ ากทีสุด
ปฏิบตั มิ าก
ค่อนข้างปฏิบตั ิ
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง
ไม่ปฏิบตั ิบ ้าง
..............
..............
..............
..............
..............

ไม่ปฏิบตั ิเลย
..............

ไม่ปฏิบตั ิเลย
..............

ตอนที 3: แบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
การสร้างแบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
แบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบวัดจิตเอกภาคด้านความมีเหตุมผี ลของโกศล
มีคุณ (2551) แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การคิดแบบสาเหตุ-ผล เป็ นการคิดหาเหตุผลในลักษณะของการ
เชือมโยงระหว่างสิงทีคาดว่าน่าจะเป็ นเหตุและสิงทีคาดว่าน่าจะเป็ นผล มุง่ อธิบายถึงลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิงทีเป็ นสาเหตุและผลนันๆ และ 2) การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นการให้ความสําคัญกับขันตอนที
เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยการกําหนดนิยามและปัญหา การสร้างสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
จัดระบบ และวิเคราะห์ข ้อมูล ประมวลข้อสรุป และตรวจสอบทดสอบผลในสถานการณ์เฉพาะ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
วัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 19 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
แบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 19 ข้อ พบว่า มีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 19 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันนําไป
ทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง -0.071-0.570 สําหรับข้อ
คําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ
0.854 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.385-0.605 และมีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.870 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล 2
องค์ประกอบ พบว่า แบบจําลองการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน
ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับขอ้ คําถาม
อืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้จากค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ได้แก่ 2 = 8.36,
df = 4, CFI = 0.99, GFI = 0.99, TLI = 0.98, RMSEA = 0.060 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
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ประจักษ์ โดยการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ประกอบด้วย การคิดแบบสาเหตุ-ผล มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง
CR = 0.789 และ AVE = 0.558 และการคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR
= 0.738 และ AVE = 0.585 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที
ตัวแปรสังเกตนันจะวัด สํา หรับค่ านําหนัก องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ร ะหว่า ง 0.66-0.84 และเมือ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงจําแนก พบว่า แบบจําลองการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่า
แบบจําลองการวัดทีมี 2 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่า 2 = 21.00, df = 1 ดังนัน แบบวัดการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผลยังคงเป็ น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจาํ นวนข้อคําถามการวัดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลปรับใหม่จาํ นวน 5
ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ด้านการคิดแบบสาเหตุ-ผล
0 คุณลุงสมบัติ อายุ 59 ปี ชอบรับประทานเครืองในสัตว์ ต่อมาได้เสียชีวติ ลงขณะวิงออกกําลังกาย ญาติพีน้องลง
ความเห็นว่าคุณลุงชอบรับประทานเครืองในสัตว์จึงทําให้เสียชีวติ นักเรียนคิดว่าความเห็นดังกล่าวเป็ นจริง มากเพียงใด
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้านการคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
0 การตัดสินนิสยั ของคนทีพบกันครังแรก เป็ นการตัดสินทีถูกต้องพอๆ กับเมือคบไปแล ้วนานๆ
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
..............
..............
..............
..............
..............
..............

ตอนที 4: แบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม
การสร้างแบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม
แบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคมนี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม ตามแนวคิดของ
คาฟแมนและสไตน์เบิรก์ (Cauffman; & Steinberg. 2000) แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ความสามารถ
ในการมองภาพรวม หมายถึง ความสามารถในการพิจารณามุมมองต่างๆ รวมทังมุมมองต่างๆ ของสิงทีจะเกิดขึน
ในระยะยาว หรือมุมมองอืนๆ ทีกว้างขวาง 2) ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ
ในการรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง และสามารถต่อต้านจากอิทธิพลของผูอ้ ืนได้ และ 3) ความสามารถในการ
ยับยังชังใจ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมแรงกระตุน้ ของตนเอง มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่างยิง” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 34 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม
แบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงเนือหาโดยผู ้เชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 34 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80-1.00 จํานวน 34 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือ
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ตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.016-0.660 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจ
จําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.935 หลังจากนัน
นําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.328-0.661 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.923 และทํา
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด วุฒิภาวะทางจิตสังคม 3 องค์ประกอบ พบว่า
แบบจําลองวุฒภิ าวะทางจิตสังคมยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อ
คําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อ
คําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า สถิติทีใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคม ได้แก่ 2 = 45.01, df = 32, CFI = 0.99,
GFI = 0.97, TLI = 0.99, RMSEA = 0.037 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุป
ได้ว่าแบบจําลองวุฒภิ าวะทางจิตสังคมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
ประกอบด้วย ความสามารถในการมองภาพรวม มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.725 และ AVE =
0.468 ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.877 และ AVE =
0.643 และความสามารถในการยับยังชังใจ มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.845 และ AVE = 0.647
แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่า
นําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.66-0.91 และเมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงจําแนก พบว่า
แบบจําลองวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีมีองค์ประกอบเดียวไม่ดเี ท่าแบบจําลองการวัดทีมี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้
จากค่า 2 = 380.67, df = 3 ดังนัน แบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคมยังคงเป็ น 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมี
จํานวนข้อคําถามวุฒภิ าวะทางจิตสังคมปรับใหม่จาํ นวน 10 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดวุฒิภาวะทางจิตสังคม
ด้านความสามารถในการมองภาพรวม
0 ฉันมักคํานึงถึงความสะดวกสบายก่อนทีจะตัดสินใจกระทําสิงใดๆ
เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............
ด้านความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ
0 ฉันไม่เคยรูว้ า่ ฉันต้องทําอะไรต่อไป
เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............
ด้านความสามารถในการยับยังชังใจ
0 ฉันกระทําสิงต่างๆ โดยไม่ได้คิดพิจารณาอย่างเพียงพอ
เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............

ไม่เห็นด้วย
..............

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
..............

ไม่เห็นด้วย
..............

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
..............

ไม่เห็นด้วย
..............

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
..............
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ตอนที 5: แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
การสร้างแบบวัดเจตคติพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุ หรี
แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนเองตามนิยามปฏิบตั ิการ โดยมี
เนือหาเกียวกับการทีนักเรียนมีความรูเ้ ชิงประเมินค่าเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีว่าเป็ นสิงทีดีมปี ระโยชน์
หรือไม่ดมี ากน้อยเพียงใด มีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าว ตลอดจนมีความ
พร้อมทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีดังกล่าวมากน้อยเพียงใด มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 28 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุ หรี
แบบวัดเจตคติต่ อ พฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรี มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 15 ข้อ
พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 15 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง -0.3090.803 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.935 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.494-0.819
และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.926 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดเจตคติต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พบว่า แบบจําลองเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรียังไม่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามที
มีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อ มูลเชิง ประจัก ษ์ พิจ ารณาได้จ ากค่ า สถิติ ทีใช้ตรวจสอบความสอดคล้อ งกลมกลืนของแบบวัด เจตคติต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้แก่ 2 = 3.93, df = 2, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA =
0.057 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.870 และ AVE = 0.629 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถาม
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.65-0.88 และมีจาํ นวนข้อคําถามเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
0 ฉันพร้อมจะไม่ยงุ่ เกียวกับการสูบบุหรี
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
..............
..............
..............
..............

ไม่จริง
..............

ไม่จริงเลย
..............
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ตอนที 6: แบบวัดทักษะชีวติ
การสร้างแบบวัดทักษะชีวติ
แบบวัดทักษะชีวิตนี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดทักษะชีวิตของดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) ศุภรัตน์
อิมวัฒนกุล (2550) และพิพฒั น์พล พินิจดี (2557) โดยมีเนือหาเกียวกับความสามารถของบุคคลในการเผชิญปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับสถานการณ์แวดล้อมในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ทักษะ
การตระหนักรูต้ นเอง ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญั หา และการสือสาร เป็ นต้น มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “เห็นด้วยอย่างยิง” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 23 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดทักษะชีวติ
แบบวัดทักษะชีวติ มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา
โดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 23 ข้อ พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.60 จํานวน
5 ข้อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 18 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ
0.50 หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.0330.679 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.946 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.494-0.753
และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.927 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดทักษะชีวิต
พบว่า แบบจําลองทักษะชีวิตยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อ
คําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อ
คําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจ ารณาได้จากค่า สถิติทีใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดทักษะชีวติ ได้แก่ 2 = 8.18, df = 5, CFI = 0.99, GFI = 0.99,
TLI = 0.99, RMSEA = 0.046 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่า
แบบจําลองทักษะชีวติ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทักษะชีวิต มีค่าความเชือมันของตัว
แปรแฝง CR = 0.809 และ AVE = 0.460 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปร
แฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-0.75
และมีจาํ นวนข้อคําถามทักษะชีวติ ปรับใหม่จาํ นวน 5 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดทักษะชีวิต
0 ฉันรูว้ า่ การทําสิงท้าทายมีหลายอย่างทีดีและน่าสนใจกว่าบุหรี
เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............

ไม่เห็นด้วย
..............

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
..............

106
ตอนที 7: แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนี ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
โดยทัวไปของเชอร์เรอร์และคณะ (Sherer; et al. 1982) โดยมีเนือหาเกียวกับการทีบุคคลตัดสินใจเกียวกับ
ความสามารถของตนเองในการจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้มลี กั ษณะเป็ น
มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 17 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
แบบวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบ
ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 17 ข้อ พบว่า มีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 17 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนัน
นําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.063-0.703 สําหรับข้อ
คําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ
0.907 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.533-0.715 และมีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.908 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
พบว่า แบบจําลองการรับรูค้ วามสามารถของตนเองยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึง
ได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดย
ตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ได้แก่ 2 = 3.31, df
= 5, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.850 และ AVE =
0.534 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด
สํา หรับค่ านําหนัก องค์ประกอบของข้อ คําถามรายข้อ อยู่ร ะหว่า ง 0.63-0.80 และมีจาํ นวนข้อคํา ถามการรับรู ้
ความสามารถของตนเองปรับใหม่จาํ นวน 5 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
0 ฉันไม่สามารถทีจะรับมือกับปัญหาส่วนใหญ่ทเข้ามาในชี
ี
วติ ได้
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
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ตอนที 8: แบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
การสร้างแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุ หรี
แบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีนี ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดี
ในการป้ องกันการสูบบุหรีของเตือนใจ เทียนทอง (2546) นิภาวรรณ หมีทอง (2551) และธรีรตั น์ เชมนะสิริ (2554)
โดยมีเนือหาเกียวกับการรับรูข้ องนักเรียนต่อการเห็นตัวแบบจากเพือน ผูป้ กครอง และสือในการป้ องกันตนเองจาก
การสูบบุหรี มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1
คะแนน) มีจาํ นวน 15 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุ หรี
แบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 15 ข้อ พบว่า
มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 15 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจาก
นันนําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.106-0.720 สําหรับข้อ
คําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ
0.931 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.560-0.737 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ
0.914 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบ
บุหรี พบว่า แบบจําลองการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรียังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อ
คําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาได้จากค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบ
2
บุหรี ได้แก่  = 3.09, df = 5, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี มีค่าความเชือมัน
ของตัวแปรแฝง CR = 0.872 และ AVE = 0.579 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัว
แปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.65-0.86
และมีจาํ นวนข้อคําถามการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีปรับใหม่จาํ นวน 5 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
0 เพือนบอกฉันเสมอว่าบุหรีเป็ นสิงทีไม่ดี มีแต่โทษ
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
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ตอนที 9: แบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
การสร้างแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
แบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัวนี ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัวของฉัตราภรณ์
กงสิน (2553) ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ (2554) และอมราพร สุรการ (2555) โดยมีเนือหาเกียวกับการรับรู ข้ องนักเรียน
ทีมีต่อบทบาทและหน้าทีของสมาชิกในครอบครัวทีมีการกระทําต่อกันเพือประโยชน์การดํารงอยู่ของครอบครัว โดยเน้น
สัมพันธภาพในครอบครัว เช่น การส่งเสริมการเลียงดูบุตรหลานทีดี ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมให้
ได้ทาํ กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เป็ นต้น และเน้นการสร้างเครือข่ายครอบครัว ได้แก่
การเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุม่ ผูป้ กครอง และการสร้างเครือข่ายครอบครัวทีเข้มแข็ง เป็ นต้น มีลกั ษณะเป็ นมาตร
วัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 16 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
แบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 16 ข้อ พบว่า มีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 16 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันนําไป
ทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.220-0.639 สําหรับข้อ
คําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ
0.915 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.372-0.609 และมีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.867 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
พบว่า แบบจําลองการทําหน้าทีของครอบครัวยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัด
ออกทีละข้อ คําถาม จนแบบจําลองดังกล่า วมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว ได้แก่ 2 = 1.35, df = 2,
CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการทําหน้าทีของครอบครัวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยการทําหน้าทีของครอบครัว มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.849 และ AVE = 0.586 แสดงว่าข้อ
คําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนัก
องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.66-0.85 และมีจาํ นวนข้อคําถามการทําหน้าทีของครอบครัวปรับ
ใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
0 ครอบครัวของฉันไม่ค่อยได้รบั ประทานอาหารเย็นร่วมกัน
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
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ตอนที 10: แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคม
การสร้างแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคม
แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมนี ผู ว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมของรชานนท์
ง่วนใจรัก (2552) โดยมีเนือหาเกียวกับการรับรู ข้ องนักเรียนว่าตนเองได้รบั ความช่วยเหลือจากผูป้ กครองในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีได้ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความเป็ นห่วงเป็ นใย การให้กาํ ลังใจ หรือการยอมรับ
2) ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การให้ข ้อมูลข่าวสาร รวมทังความรู เ้ กียวกับโทษและอันตรายของบุหรี และ 3) ด้าน
วัตถุสงของ
ิ และงบประมาณ เป็ นต้น มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง
“ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 17 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคม
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงเนือหาโดยผู ้เชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 17 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80-1.00 จํานวน 17 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือ
ตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.253-0.644 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจ
จําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.923 หลังจากนัน
นําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.437-0.743 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.900 และทํา
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม พบว่า แบบจําลองการสนับสนุ น
ทางสังคมยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติทีใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ 2 = 2.66, df = 2, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00,
RMSEA = 0.033 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชือมัน
ของตัวแปรแฝง CR = 0.847 และ AVE = 0.582 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัว
แปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.66-0.84
และมีจาํ นวนข้อคําถามการสนับสนุนทางสังคมปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคม
0 ผูป้ กครองพูดให้กําลังใจฉันเมือฉันปฏิเสธการชวนสูบบุหรีจากเพือนได้
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
..............
..............
..............
..............

ไม่จริง
..............

ไม่จริงเลย
..............
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ตอนที 11: แบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
การสร้างแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุ หรี
แบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนเองตามนิยามปฏิบตั ิการ โดยมีเนือหาเกียวกับ
การรับรูข้ องนักเรียนว่าสือและชุมชนมีความคาดหวังว่านักเรียนควรมีพฤติกรรมทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับของ
สังคม นันคือ การไม่สูบบุหรี มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่
จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 16 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุ หรี
แบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 16 ข้อ พบว่า มีค่า IOC
เท่ากับ 0.60 จํานวน 3 ข้อ และมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จํานวน 13 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.294-0.580 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามออก
และมีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.868 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.332-0.674 และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.840 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการ
วัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี พบว่า แบบจําลองบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรียังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความ
ซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ได้แก่ 2 = 2.48, df = 2, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.028 พบว่า ดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.849 และ
AVE = 0.590 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกต
นันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.58-0.87 และมีจาํ นวนข้อคําถามบรรทัด
ฐานการไม่สูบบุหรีปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
0 การโพสต์รูปตนเองสูบบุหรี ถือเป็ นเรืองปกติ
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
..............
..............
..............

ค่อนข้างไม่จริง
..............

ไม่จริง
..............

ไม่จริงเลย
..............

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั สําหรับครู มี 3 ตอน จํานวน 2 แบบวัด ซึงแต่ละแบบวัดจะมีรายละเอียดของ
การสร้างแบบวัด และผลการหาคุณภาพของแบบวัดทีเป็ นตัวแปรระดับห้องเรียน ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) มีรายละเอียดดังนี
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ตอนที 1: แบบสอบถามข้อมูลพืนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นแบบสอบถามทีถามข้อมูลรายละเอียดพืนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง โดยครู จะมีขอ้ มูลรายละเอียด
พืนฐาน ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการสอน มีจาํ นวน 2 ข้อ
ตอนที 2: แบบวัดการดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
การสร้างแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุ หรีในโรงเรียน
แบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนนี ผู ว้ ิจยั ได้สร้างขึนเองตามนิยาม
ปฏิบตั ิการ โดยมีเนือหาเกียวกับการแสดงออกของครูทได้
ี ปฏิบตั ติ ามนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ได้แก่
การประกาศหน้าชันเรียน การประเมินผล การเฝ้ าระวังจุดสําคัญ การติดป้ ายปลอดบุหรี การชีแจงบทลงโทษ และ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอืนๆ เป็ นต้น มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน)
ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 9 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุ หรีในโรงเรียน
แบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี
การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 9 ข้อ
พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 9 ข้อ ซึงพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง -0.1950.339 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ จิ ยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.812 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.516-0.687
และมีค่า ความเชือมันเท่ากับ 0.765 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด การ
ดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน พบว่า แบบจําลองการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีใน
โรงเรียนยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติทีใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ได้แก่ 2 = 1.66, df = 2, CFI =
1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน
จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR =
0.792 และ AVE = 0.498 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัว
แปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.51-0.84 และมีจาํ นวนข้อ
คําถามการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
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ตัวอย่างแบบวัดการดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
0 ท่านไม่เคยประเมินผลความรูเ้ รืองบุหรีของนักเรียน
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
..............
..............
..............
..............

ไม่จริง
..............

ไม่จริงเลย
..............

ตอนที 3: แบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
การสร้างแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุ หรีของครู
แบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครูนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนเองตามนิยามปฏิบตั ิการ โดยมี
เนือหาเกียวกับ การแสดงออกของครู ในการป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั นักเรียน ทังบทบาทภายในและภายนอก
ห้องเรียน ได้แก่ การให้การศึกษาและการจัดกิจกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่ “จริงทีสุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) มีจาํ นวน 15 ข้อ
การหาคุณภาพแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุ หรีของครู
แบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรี ของครู มีขนตอนการหาคุ
ั
ณภาพแบบวัด ดังนี การ
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทังหมด 15 ข้อ
พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.20 จํานวน 1 ข้อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จํานวน 14 ข้อ ซึงพิจารณาตาม
เกณฑ์ IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ดังนัน ข้อคําถามทีมีค่า IOC ตํากว่าเกณฑ์ จึงพิจารณาตัดข้อคําถาม
ออก หลังจากนันนําไปทดลองใช้เพือตรวจสอบคุณภาพเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง -0.4210.678 สําหรับข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตํากว่า 0.30 ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.847 หลังจากนันนําไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.320-0.637
และมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.830 และทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดบทบาทใน
การป้ องกันการสู บบุหรี ของครู พบว่า แบบจํา ลองบทบาทในการป้ อ งกันการสู บบุหรี ของครู ยงั ไม่สอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อ
คําถามทีมีความซําซ้อนกับข้อคําถามอืนๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติทใช้
ี ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดบทบาท
ในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ได้แก่ 2 = 1.10, df = 2, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA =
0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองบทบาทในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครูมคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
มีค่าความเชือมันของตัวแปรแฝง CR = 0.793 และ AVE = 0.500 แสดงว่าข้อคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีตัวแปรสังเกตนันจะวัด สําหรับค่านําหนักองค์ประกอบของข้อคําถาม
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.46-0.84 และมีจาํ นวนข้อคําถามบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครูปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ

113
ตัวอย่างแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
0 ท่านให้ความรูเ้ กียวกับวิธีการป้ องกันการสูบบุหรีแก่นกั เรียน
จริงทีสุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
..............
..............
..............
..............

ไม่จริง
..............

ไม่จริงเลย
..............

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เครืองมือวัดทีใช้ในการศึกษาครังนีไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนที
กําลังศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูทปรึ
ี กษาประจําชันในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอน ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การขอหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสําหรับพิจารณาโครงการวิจยั ทีทํา ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งถึงผูอ้ ํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสตูล ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 9 แห่ง เพือรับรองการพิจารณาจริยธรรมจาก
คณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์
2. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ หนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจยั จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ส่งถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดสตูล ทีเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 9 แห่ง เพือขอความอนุ เคราะห์ในการรวบรวมข้อมูล เพือใช้ติดต่อขอ
ความร่ ว มมือ ในการดํา เนิน การเก็ บข้อ มูล กับโรงเรี ย นทีเป็ นกลุ่มตัว อย่า ง พร้อ มทังแนบรายละเอี ย ดของ
โครงการวิจยั และตัวอย่างเครืองมือ
3. เมือได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลจากโรงเรียนแต่ละแห่ง ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูล โดยได้ทาํ การ
ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน เพือแนะนําตัว อธิบายเกียวกับโครงการวิจยั วัตถุประสงค์และลักษณะของการวิจยั
รวมทังชีแจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทังนัดวันเวลาในการรับแบบสอบถามกลับคืนมา
4. ผูว้ ิจยั เข้าไปรับแบบสอบถามทีเป็ นเอกสารด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายในเดือนธันวาคม 2560 ของจํานวนแบบสอบถามทีส่งไปทังหมดจํานวน 1,000 ฉบับ ซึงได้รบั แบบสอบถาม
กลับคืน สามารถนําไปวิเคราะห์ได้จาํ นวน 800 ฉบับ และได้ตรวจสอบแบบสอบถามเฉพาะนักเรียนทีไม่เคยสูบ
บุหรี พบว่า มีจาํ นวน 516 ฉบับ

การจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การจัดกระทําข้อมูลก่อนดําเนินการวิเคราะห์ข ้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการบรรณาธิการกิจ (Editing) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในเครืองมือวัดทุกชุด เพือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ และใช้ข ้อมูลทีมีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
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สําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ข ้อมูล ดังนี
1. การวิเคราะห์ข ้อมูลพืนฐาน เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย เพืออธิบายลักษณะทัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข ้อมูลเบืองต้นของตัวแปรในแบบจําลอง ซึงเป็ นข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามทีมีลกั ษณะ
การวัดเป็ นมาตรประมาณค่ามาทําการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าตําสุด ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ้ ค่ าความโด่งของตัวแปรสังเกต ทีใช้ในการพัฒนาโมเดลเพือลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และค่ า
ความสัมพันธ์รายตัวแปร จําแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง เพือทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์เบืองต้นก่อนการวิเคราะห์
ข้อมูลเพือตอบคําถามการวิจยั
3. การวิเคราะห์เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างและความเทียงตรงเชิงจําแนก โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครืองมือวัดทุกตัวแปร
4. การวิเคราะห์ข ้อมูลเพือตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั
4.1 การวิเคราะห์เพือทดสอบแบบจําลองสมมติฐานการวิจยั ในงานวิจยั นีใช้แบบจําลองพหุระดับทีมี
ตัวแปร 2 ระดับอยู่ในแบบจําลอง ซึงก็คือปัจจัยระดับบุคคล และปัจจัยระดับครู ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิควิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) เพือทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดับ ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น
4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองระหว่างกลุม่ เพือทดสอบความแตกต่างของการวัดตัวแปร
แฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผล โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันที 1 กําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน
โดยไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุม่ มีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 2 การวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างทีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ และการกําหนดเงือนไขให้ค่าสัมประสิทธิในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที 3 การวิเคราะห์เ พือค้นหาว่า มีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อ ตัวแปรผลใดบ้างที
แตกต่ างกันระหว่ างกลุ่ม และการกํา หนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่ อตัวแปรผลทุก ตัวทีไม่
แตกต่ า งกันอย่า งมีน ัย สํา คัญทางสถิติเ ท่ า กันระหว่า งกลุ่ม เพือนํา ไปพิจ ารณาความแตกต่ า งของค่ า นําหนัก
องค์ประกอบและความแตกต่างของค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลระหว่างกลุม่ และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลียตัวแปรแฝงระหว่างกลุม่ ตามลําดับ
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การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้รบั การรับรองด้านจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณา โครงการวิจยั
ทีทําในมนุษย์ (SWUEC/E-199/2560) จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมือผ่านการอนุ มตั ิแล้วผู ว้ ิจ ยั ได้ท าํ การพิท กั ษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่า ง โดยการชีแจงให้ผู เ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทราบ
วัตถุประสงค์และขันตอนของการวิจยั พร้อมทังขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนชีแจงสิทธิที
กลุม่ ตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจยั หรือสามารถปฏิเสธทีจะไม่เข้าร่วมการวิจยั ในครังนีได้ โดยไม่มผี ลต่อการ
บริการใดๆ ทีจะได้รบั หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ทังนีข้อมูลทีได้จากการวิจยั ครังนี จะไม่มี
การเปิ ดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างทีทําการวิจยั โดยผู ว้ ิจยั จะนําเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมและ
นํามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน

บทที 4
ผลการวิจยั ระยะที 1
จากการศึกษาเรือง “อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจยั และการวิเคราะห์พหุระดับ” ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั
ระยะที 1 โดยทําการสังเคราะห์งานวิจยั ของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน โดย
การใช้วธิ ีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอหัวข้อของผลการสังเคราะห์งานวิจยั ซึงมี
รายละเอียดดังนี
1. ข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
2. ข้อมูลเบืองต้นของงานวิจยั
3. ผลการสังเคราะห์ข ้อมูล
3.1 ผลการสังเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า
3.2 ผลการสังเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์แก่นเรือง
3.3 ผลการบูรณาการการสังเคราะห์ข ้อมูล
4. ข้อค้นพบทีได้จากการวิจยั

1. ข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
จากขันตอนการวิจยั ในบทที 3 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
โดยเริมตังแต่การสืบค้นข้อมูลงานวิจยั ทังงานวิจยั ของประเทศไทยและต่างประเทศ ทําให้ได้งานวิจยั จํานวน 810
เรือง จากนัน จึงคัดเลือกงานวิจยั ทีเป็ นบทความทีเข้าถึงฉบับเต็มผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่ได้
และงานวิจยั ทีมีความซําซ้อนในหลายฐานข้อมูล จึงทําให้เหลืองานวิจยั จํานวน 279 เรือง ต่อมาเข้าสู่กระบวนการ
คัดเข้า-คัดออก (Inclusion-exclusion) ตามเกณฑ์ PICO และ PICo จนทําให้ได้บทความงานวิจยั จํานวน 23
เรือง และได้นาํ งานวิจยั ทัง 23 เรืองเข้าสู่การประเมินคุณภาพงานวิจยั (Quality appraisal) โดยใช้เกณฑ์การตรวจ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั ของสถาบันโจแอนนาบริกส์ (Joanna Brigg Institute) และผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์
งานวิจยั ทีมีคุณภาพสูงจะต้องได้คะแนนมากกว่า 80% จึงทําให้ตอ้ งคัดงานวิจยั ทีไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน 80% ออก
จํานวน 7 เรือง โดยเหลืองานวิจยั ทังสิน จํานวน 16 เรือง สามารถแบ่งเป็ นการวิจยั กึงทดลอง จํานวน 10 เรือง การ
วิจยั เชิงทดลอง จํานวน 1 เรือง การวิจยั เชิงคุณภาพ จํานวน 1 เรือง การวิจยั เชิงประเมิน จํานวน 1 เรือง การวิจยั
ภาคตัดขวาง จํานวน 1 เรือง และการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม จํานวน 2 เรือง ซึงสามารถสรุปเป็ นแผนผัง
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ดังภาพประกอบ 9 และตารางแสดงสรุปผลการสังเคราะห์รายงานการศึกษา
ดังตาราง 4
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176 บทความทีเป็ นงานวิจยั จาก

634 บทความทีเป็ นงานวิจยั จาก

ประเทศไทย

ต่างประเทศ

810 บทความจากการสืบค้นงานวิจยั ทีเกียวข้อง
 376 บทความมีความซําซ้อน
 155 บทความเข้าถึงฉบับเต็มไม่ได้
279 บทความทีนําเข้าพิจารณาตามเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก
คัดออก 256 บทความ ดังนี
 ไทย 32 บทความ
 ต่างประเทศ 224 บทความ

23 บทความทีนําเข้าพิจารณาตามการประเมินคุณภาพงานวิจยั
7 บทความไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจยั

16 บทความทีสามารถนํามาใช้ศึกษาได้







งานวิจยั กึงทดลอง 10 บทความ
งานวิจยั เชิงทดลอง 1 บทความ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ 1 บทความ
งานวิจยั เชิงประเมิน 1 บทความ
งานวิจยั ภาคตัดขวาง 1 บทความ
งานวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม 2 บทความ

ภาพประกอบ 9 แผนผังการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
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ตาราง 4 สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการศึกษา

1

2

รายงานการศึกษา
เนติลกั ษมณ์ รุ่งศิริวฒั นกิจ (2550)
ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
หลีกเลียงการสูบบุหรีของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบุรี เขต
1 จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มเป้ าหมาย
- นักเรียน (ม. 4-6)
380 คน

เครืองมือ
- แบบสอบถามทักษะทางสังคม
- แบบสอบถามทัศนคติต่อการสูบบุหรี
- แบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลียงการ
สูบบุหรี

Medina (2013)
Something real: a social marketing
approach to smoking prevention
among Montevideo youth

- นักเรียน (ม. 1-3)
69 คน
- ครู 6 คน
- ผูป้ กครอง 22 คน

- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกภาคสนาม

ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมหลีกเลียงฯ มีความสัมพันธ์กบั
- ทักษะการจัดการกับปัญหา (r = .251)
- ทักษะการแก้ปญั หา (r = .224)
- ทักษะการสือสาร (r = .247)
- ทักษะการสอนตนเอง (r = .366)
- ทักษะการได้มาซึงแรงสนับสนุนทางสังคม
(r = .265)
- ทัศนคติต่อการสูบบุหรี (r = .422)
- ปัจจัยทีช่วยยับยังการสูบบุหรีในวัยรุ่น
คือ ปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล ้อมทาง
สังคม
- มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดทางสังคมเพือการ
ป้ องกันการสูบบุหรีในวัยรุ่น โดยนํามาใช้กบั กลุม่
สือมวลชน กลุม่ โรงเรียน และกลุม่ ครอบครัว โดยถือเป็ น
กลยุทธ์สาํ คัญทีช่วยให้เกิดการธํารงและการเปลียนแปลง
ในสภาพแวดล ้อมทีมีการกํากับควบคุมอยู่แล ้ว
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ตาราง 4 (ต่อ)

3

4

รายงานการศึกษา
Taylor et al. (2016)
A qualitative evaluation of a novel
intervention using insight into
tobacco industry tactics to prevent
the uptake of smoking in schoolaged children

กลุ่มเป้ าหมาย
- นักเรียน (ม.ต้น)
79 คน
- ครู 20 คน

เครืองมือ
- โปรแกรม Operation Smoke Storm
- แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง

ยุพา จิวพัฒนกุล และสุรสั วดี ไวว่อง
(2558)
การป้ องกันการสูบบุหรีในเยาวชนโดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

- นักเรียน (อายุ 13- - แบบสัมภาษณ์
19 ปี ) 24 คน
- แบบบันทึกภาคสนาม
- ผูป้ กครอง 48 คน
- เพือนบ้าน 21 คน
- สมาชิกในหมูบ่ า้ น
54 คน

ผลการวิเคราะห์
จากการสนทนากลุม่ เกียวกับโปรแกรม พบผลดังนี
1. การเตรียมตัวและการให้ Operation Smoke Storm
ของครู
2. การเพิมความตระหนักรู ้
3. การมีส่วนร่วมของนักเรียนใน Operation Smoke
Storm
4. การมีทางเลือกอืนๆ สําหรับการพัฒนา Operation
Smoke Storm
จากการสนทนากลุม่ ได้สรุปเป็ นกลยุทธ์การป้ องกันการสูบ
บุหรีในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ดังนี
1. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว
2. การสร้างเครือข่ายครอบครัวป้ องกันการสูบบุหรีที
เข ้มแข็ง
3. การสอนสุขศึกษาเกียวกับบุหรี
4. การส่งเสริมให้เยาวชนออกกําลังกาย
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ตาราง 4 (ต่อ)

5

6

รายงานการศึกษา
ประดิษฐ์ พันธุป์ ระดับ (2552)
ศักยภาพชุมชนในการป้ องกันการสูบบุหรี
ของวัยรุ่น

กลุ่มเป้ าหมาย
- กลุม่ แกนนําต้าน
บุหรี (ผูน้ าํ ชุมชน
ผูป้ กครอง และ
สมาชิกอืนๆ ใน
ชุมชน) 15 คน
- กลุม่ วัยรุ่น (อายุ
11-19 ปี ) 15 คน
Mohammed et al. (2016)
นักเรียน 1381 คน
Effects of a randomized controlled - กลุม่ ทดลอง 698
trial to assess the six-months
คน
effects of a school based smoking - กลุม่ ควบคุม 683
prevention program in Saudi Arabia คน

เครืองมือ
- แบบบันทึกภาคสนาม
- แนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
- แนวคําถามการสนทนากลุม่
- แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
- แนวทางการจัดเวทีชมุ ชน

ผลการวิเคราะห์
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ ดังนี
- ค้นพบศักยภาพของชุมชนในการต่อต้านบุหรี มี
ศักยภาพของครอบครัว และศักยภาพของชุมชน
- ทําให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือต่อต้าน
การสูบบุหรีของวัยรุ่น

- โปรแกรม School-based smoking
prevention
- แบบวัดเกียวกับปัจจัยการรู ค้ ิดทาง
สังคม (เจตคติ การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตน และอิทธิพลทางสังคม)
- แบบวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี

- มีความแตกต่างของเจตคติ, บรรทัดฐานทางสังคม การ
รับรู ค้ วามสามารถของตน การวางแผนการปฏิบตั ิ และ
ความตังใจ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (P<.05)
- กลุม่ ทดลอง สามารถทํานายการริเริมสูบบุหรีได้ (OR =
5.60, 95% CI 1.37-22.8, p = .019)
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ตาราง 4 (ต่อ)

7

8

รายงานการศึกษา
Palacheewa (2013)
Development of an Internet-Based
Smoking Prevention Program for Thai
Male Adolescents

กลุ่มเป้ าหมาย
วัยรุ่นชายไทยตอนต้น
30 คน

เครืองมือ
- โปรแกรมการป้ องกันการสูบบุหรีทาง
อินเทอร์เน็ต
- แบบวัดพฤติกรรมการสูบบุหรี ความรู ้
เกียวกับการสูบบุหรี เจตคติต่อการสูบบุหรี
การตัดสินใจทีจะปฏิเสธการสูบบุหรี ทักษะ
การปฏิเสธการสูบบุหรี และการรับรู ้
ความสามารถของตนในการปฏิเสธการสูบ
บุหรี

ผลการวิเคราะห์
- มีความแตกต่างของความรู เ้ กียวกับการสูบบุหรี
เจตคติต่อการสูบบุหรี และการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนในการปฏิเสธการสูบบุหรีในช่วงก่อนการ
ทดลอง ช่วงหลังการทดลอง และช่วงติดตามผล
(P<.05)
- มีความแตกต่างของการตัดสินใจทีจะปฏิเสธ
การสูบบุหรีในช่วงก่อนการทดลอง และช่วงหลัง
การทดลอง (P<.05)

ดวงกมล มงคลศิลป์ (2550)
วัยรุ่นตอนต้น 60 คน
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู เ้ พือพัฒนา - กลุม่ ทดลอง 30 คน
ทักษะชีวติ ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีใน - กลุม่ ควบคุม 30 คน
เด็กวัยรุ่นตอนต้น กรุงเทพมหานคร

- โปรแกรมการใช้กระบวนการเรียนรู เ้ พือ
พัฒนาทักษะชีวติ ต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี
- แบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี

- กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในช่วงก่อนการทดลอง ช่วงหลังการทดลอง และ
ช่วงติดตามผล มีความแตกต่างกัน (P<.01)
- กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูง
กว่ากลุม่ ควบคุม ในช่วงหลังการทดลอง และช่วง
ติดตามผล (P<.01)
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ตาราง 4 (ต่อ)

9

รายงานการศึกษา
พิพฒั น์พล พินจิ ดี (2557)
โปรแกรมการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะ
ชีวติ ร่วมกับการชีแนะนโยบายเพือป้ องกัน
การสูบบุหรีในนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ตอนต้น อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียน ม.ต้น 98 คน
- กลุม่ ทดลอง 49 คน
- กลุม่ ควบคุม 49 คน

10 ศิริธิดา ศรีพทิ กั ษ์ และคณะ (2555)
นักเรียน (ม.1) 76 คน
ประสิทธิผลของโปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรี - กลุม่ ทดลอง 36 คน
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
- กลุม่ ควบคุม 40 คน
สุพรรณบุรี

เครืองมือ
- โปรแกรมการประยุกต์สร้างเสริมทักษะ
ชีวติ ในการป้ องกันการสูบบุหรี
- แบบสอบถามความรูเ้ กียวกับบุหรี
- แบบวัดการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์และความคิด
วิจารณญาณ การสือสารทีมีประสิทธิภาพ
ทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความตระหนักในตนเองและความเห็นอก
เห็นใจผู ้อืน การจัดการทางอารมณ์และ
ความเครียด ความภาคภูมใิ จในตัวเองและ
ความรับผิดชอบทางสังคม
- โปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรี
- แบบวัดความเชือด้านสุขภาพ
- แบบวัดพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี

ผลการวิเคราะห์
- กลุม่ ทดลองมีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณ การ
สือสารอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความตระหนักใน
ตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู ้อืน การจัดการ
อารมณ์และความเครียด และความภาคภูมใิ จใน
ตัวเองและความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่ากลุม่
ควบคุม ในหลังการทดลอง (P<.01)
- เกิดกระบวนการชีแนะนโยบายในโรงเรียน

- กลุม่ ทดลอง มีพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี
(P<.01) หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง
- หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการ
ป้ องกันการสูบบุหรี (P<.01) สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
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ตาราง 4 (ต่อ)
รายงานการศึกษา
11 ศิริพร ชวนชาติ (2551)
ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตนต่อ
พฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี ในวัยรุ่น
ตอนต้น

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียน (ม.1) 60 คน
- กลุม่ ทดลอง 30 คน
- กลุม่ ควบคุม 30 คน

12 ศุภรัตน์ อิมวัฒนกุล (2552)
ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวติ
ร่วมกับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง (5 A’s)
เพือป้ องกันการสูบบุหรีในวัยรุ่นชุมชนแออัด

วัยรุ่นในชุมชนแออัด
120 คน
- กลุม่ ทดลอง 60 คน
- กลุม่ ควบคุม 60 คน

เครืองมือ
- โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าและ
สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้ องกัน
การสูบบุหรี
- แบบวัดพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี

ผลการวิเคราะห์
- กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีใน
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
มีความแตกต่างกัน (P<.05)
- กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูง
กว่ากลุม่ ควบคุม ในหลังการทดลอง (P<.05) และ
ติดตามผล (P<.01)
- โปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุน - หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้ องกัน
จากผูป้ กครอง
การสูบบุหรีสูงกว่ากลุม่ ควบคุม (P<.05)
- แบบวัดทัศนคติต่อบุหรี การเห็นคุณค่าใน - กลุม่ ทดลองมีการจัดการกับความเครียดและ
ตนเอง ความตระหนักรู ใ้ นตนเอง ทักษะการ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี หลังการทดลองสูง
ตัดสินใจไม่สูบบุหรี ทักษะการปฏิเสธการ กว่าก่อนการทดลอง (P<.05)
สูบบุหรี ทักษะการจัดการกับความเครียด - กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง (P<.05)
- กลุม่ ทดลองมีทศั นคติต่อบุหรี ทักษะตัดสินใจไม่
สูบบุหรี หลังการทดลองสูงกว่าติดตามผล (P<.05)
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ตาราง 4 (ต่อ)
รายงานการศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย
13 ธนารัตน์ จันดามี (2551)
นักเรียน (ม. 3) 70 คน
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการ - กลุม่ ทดลอง 35 คน
ประยุกต์แบบแผนความเชือด้านสุขภาพ
- กลุม่ ควบคุม 35 คน
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรม
การป้ องกันการสูบบุหรี ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

14 เบญจวรรณ กิจควรดี (2552)
ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริม
ทักษะชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
เพือป้ องกันการสูบบุหรี ในนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึง
จังหวัดอุดรธานี

นักเรียน (ม.ต้น)72 คน
- กลุม่ ทดลอง 36 คน
- กลุม่ ควบคุม 36 คน

เครืองมือ
- โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผน
ความเชือด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบ
บุหรี
- แบบประเมินความรู เ้ รืองบุหรี
- แบบวัดเกียวกับการรับรู ้
- แบบวัดความตังใจทีจะไม่สูบบุหรี
- แบบวัดการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันตนเอง
จากการสูบบุหรี
- โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์สร้างเสริม
ทักษะชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี
- แบบประเมินความรู เ้ รืองบุหรี
- แบบวัดทักษะชีวติ เพือป้ องกันการสูบบุหรี
- แบบวัดความตังใจทีจะไม่สูบบุหรี

ผลการวิเคราะห์
- กลุม่ ทดลองมีความรู เ้ กียวกับบุหรี การรับรู ้
โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคทีเกิดจากการสูบบุหรี
การรับรู ค้ วามรุนแรงของโรคทีเกิดจากการสูบบุหรี
การรับรู ป้ ระโยชน์และอุปสรรคของการหลีกเลียง
การสูบบุหรี ความตังใจทีจะไม่สูบบุหรี สูงกว่าก่อน
การทดลอง และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม (P<.05)

- กลุม่ ทดลอง มีความรูเ้ กียวกับบุหรี ทักษะชีวติ
และความตังใจปฏิบตั ิตนเพือป้ องกันการสูบบุหรี
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (P<.05)
- หลังการทดลอง กลุม่ ทดลอง มีความรูเ้ กียวกับ
บุหรี ทักษะชีวติ (ยกเว้นความตระหนักรู ใ้ นตนและ
ความเห็นใจผูอ้ ืน) และความตังใจปฏิบตั ิตนเพือ
ป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่ากลุม่ ควบคุม (P<.05)
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ตาราง 4 (ต่อ)
รายงานการศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย
15 รชานนท์ ง่วนใจรัก (2552)
นักเรียน (ม. 2) 94 คน
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพือ - กลุม่ ทดลอง 47 คน
ป้ องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน - กลุม่ ควบคุม 47 คน
การพัฒนาพฤติกรรมเพือป้ องกันการสูบบุหรี
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

16 วันดี ทับทิมทอง (2554)
ผลการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อการ
รับรู ค้ วามสามารถ ความคาดหวังในผล และ
พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรีในวัยรุ่นชาย
ตอนต้น

นักเรียน (ม. 1-2) 60
คน
- กลุม่ ทดลอง 30 คน
- กลุม่ ควบคุม 30 คน

เครืองมือ
- โปรแกรมสุขศึกษาทีประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจเพือป้ องกันโรคร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรม
เพือป้ องกันตนเองการสูบบุหรี
- แบบสอบถามความรูเ้ กียวกับบุหรี การ
รับรู ก้ ารประเมินอันตราย การรับรู ก้ าร
ประเมินการเผชิญปัญหา ความตังใจในการ
ป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี การปฏิบตั ิ
ตัวในการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี
และการได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
- โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
- แบบวัดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการหลีกเลียงการสูบบุหรี ความคาดหวัง
ในผลของการหลีกเลียงการสูบบุหรี และ
พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี

ผลการวิเคราะห์
- กลุม่ ทดลอง มีความตังใจในการป้ องกันตนเอง
จากการสูบบุหรี การปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันตนเอง
จากการสูบบุหรี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (P<.05)
- หลังการทดลอง การปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกัน
ตนเองจากการสูบบุหรี มีความสัมพันธ์กบั การ
ได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง จากครู และจาก
เพือน (r = .60, .58 และ .58 ตามลําดับ)

- กลุม่ ทดลอง มีพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี
สูงกว่ากลุม่ ควบคุม (P<.01)
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2. ข้อมูลเบืองต้นของงานวิจยั
ส่วนนีจะเป็ น การนํา เสนอลัก ษณะข้อ มูลพืนฐานของงานวิจ ยั และรายละเอี ย ดเกียวกับงานวิจ ัย
ประกอบด้วย ปี ทีพิมพ์เผยแพร่ แบบแผนของการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่า ง
ประเภทของเครืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และการวิเคราะห์ข ้อมูล ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.1 ลักษณะข้อมูลพืนฐานของงานวิจยั
ในส่วนนี เป็ นการนําเสนอลักษณะข้อมูลพืนฐานของงานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ เพือแสดงให้เห็นข้อมูล
เบืองต้นทีเป็ นภาพรวมของลักษณะงานวิจยั ทีศึกษาประเด็นพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ประกอบด้วย ปี ทีพิมพ์
เผยแพร่ และแบบแผนของการวิจยั
2.1.1 ปี ทีพิมพ์เผยแพร่
ตาราง 5 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามปี ทีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั
จากงานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ทงหมด
ั
16 เรือง พบว่า งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2552
จํานวน 4 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2550, 2551, 2556 และ 2559 มีสดั ส่วนเท่ากัน
จํานวนละ 2 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และปี พ.ศ. 2554, 2555, 2557 และ 2558 มีสดั ส่วนเท่ากัน จํานวนละ 1
เรือง คิดเป็ นร้อยละ 6.25
ตาราง 5 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามปี ทพิี มพ์เผยแพร่
ปี ทีพิมพ์เผยแพร่
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
รวม

จํานวน (เรือง)
2
2
4
1
1
2
1
1
2
16

ร้อยละ
12.50
12.50
25.00
6.25
6.25
12.50
6.25
6.25
12.50
100.00
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2.1.2 แบบแผนของการวิจยั
ตาราง 6 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามแบบแผนของการวิจยั จาก
งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ทงหมด
ั
16 เรือง พบว่า งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง/กึง
ทดลองมากทีสุด จํานวน 11 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
จํานวน 2 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ การวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงประเมิน มี
สัดส่วนเท่ากัน จํานวนละ 1 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 6.25
ตาราง 6 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามแบบแผนของการวิจยั
แบบแผนของการวิจยั
การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
การวิจยั เชิงทดลอง/กึงทดลอง
การวิจยั เชิงประเมิน
การวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
รวม

จํานวน (เรือง)
1
11
1
1
2
16

ร้อยละ
6.25
68.75
6.25
6.25
12.50
100.00

2.2 รายละเอียดเกียวกับงานวิจยั
ในส่วนนี เป็ นการนําเสนอลักษณะข้อมูลพืนฐานของงานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ เพือแสดงให้เห็นข้อมูล
เบืองต้นเกียวกับการวิจยั ทีศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประชากร
และกลุม่ ตัวอย่าง ประเภทของเครืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และการวิเคราะห์ข ้อมูล
2.2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ตาราง 7 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากงานวิจ ยั ทีนํา มาสังเคราะห์ทงหมด
ั
16 เรือง พบว่า งานวิจ ยั ทีนํา มาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ มวี ตั ถุประสงค์เพือ
เปรียบเทียบ จํานวน 10 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ เพือพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน จํานวน 2
เรือง คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และเพือสํารวจ/บรรยาย เพือศึกษาความสัมพันธ์ เพือสร้างและพัฒนาเครืองมือ และ
เพือประเมินผล มีสดั ส่วนเท่ากัน จํานวนละ 1 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 6.25
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ตาราง 7 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือสํารวจ/บรรยาย
เพือเปรียบเทียบ
เพือศึกษาความสัมพันธ์
เพือสร้างและพัฒนาเครืองมือ
เพือประเมินผล
เพือพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวม

จํานวน (เรือง)
1
10
1
1
1
2
16

ร้อยละ
6.25
62.50
6.25
6.25
6.25
12.50
100.00

2.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 8 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากงานวิจ ยั ทีนํา มาสังเคราะห์ท งหมด
ั
16 เรือง พบว่า งานวิจ ยั ทีนํา มาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ เ ป็ นนัก เรีย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1-3 จํานวน 5 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 4
เรือง คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 3 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 18.75
ตาราง 8 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชัน ม.1
นักเรียนชัน ม.2
นักเรียนชัน ม.3
นักเรียนชัน ม.1-3
นักเรียนชัน ม.4-6
นักเรียนชัน ม.1-6
รวม

จํานวน (เรือง)
4
3
1
5
1
2
16

ร้อยละ
25.00
18.75
6.25
31.25
6.25
12.50
100.00
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2.2.3 ประเภทของเครืองมือ
ตาราง 9 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามประเภทของเครืองมือจาก
งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ทงหมด
ั
16 เรือง พบว่า งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถาม และใช้ทงั
แบบสอบถามและแบบทดสอบ มีสดั ส่วนเท่ากัน จํานวนละ 4 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ ใช้แนว
คําถามสัมภาษณ์ จํานวน 3 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 18.75 และใช้ทงแบบสอบถาม
ั
แบบทดสอบและแบบบันทึก ใช้ทงั
แบบสอบถามและแบบบันทึก ใช้ทงแบบสอบถาม
ั
แนวคําถามสัมภาษณ์และแบบบันทึก และใช้แบบสังเกต แนว
คําถามสัมภาษณ์และแบบบันทึก ซึงมีสดั ส่วนเท่ากัน จํานวนละ 1 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 6.25
ตาราง 9 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามประเภทของเครืองมือ

แบบสอบถาม
/
/
/
/
/
/
-

ประเภทของเครืองมือ
แบบสังเกต แนวคําถาม แบบทดสอบ
/
/
/
/
/
/
/
/
รวม

แบบบันทึก
/
/
/
/

จํานวน
(เรือง)
1
4
4
1
1
1
3
1
16

ร้อยละ
6.25
25.00
25.00
6.25
6.25
6.25
18.75
6.25
100.00

2.2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
ตาราง 10 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามการตรวจสอบคุณภาพของ
เครืองมือจากงานวิจยั เชิงปริมาณทีนํามาสังเคราะห์ทงหมด
ั
12 เรือง พบว่า งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทังความเทียงตรงและความเชือมัน จํานวน 9 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และ
ใช้ความเชือมัน ใช้ทงความเที
ั
ยงตรง ความเชือมันและอํานาจจําแนก และใช้ทงความเที
ั
ยงตรง ความเชือมัน อํานาจ
จําแนกและความยากง่าย มีสดั ส่วนเท่ากัน จํานวนละ 1 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 8.33
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ตาราง 10 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ

ความเทียงตรง
/
/
/

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
ความเชือมัน
ค่าอํานาจจําแนก
/
/
/
/
/
/
รวม

จํานวน
(เรือง)
9
1
1
1
12

ความยากง่าย
/
-

ร้อยละ
75.00
8.33
8.33
8.33
100.00

2.2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตาราง 11 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
เครืองมือจากงานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ทงหมด
ั
16 เรือง พบว่า งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ Independent t-test และ Paired t-test จํานวน 5 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ การ
วิเคราะห์เชิงเนือหา จํานวน 3 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 18.75 และสถิติ Repeated ANOVA และ Independent ttest จํานวน 2 เรือง คิดเป็ นร้อยละ 12.50
ตาราง 11 จํานวนและร้อยละของงานวิจยั ทีสังเคราะห์ จําแนกตามการวิเคราะห์ข ้อมูล

Repeated
ANOVA

Independent
t-test

Paired
t-test

/
/
-

/
/
/
/
/
/
-

/
/
-

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
One-way ANCOVA Pearson
ANOVA
/
-

/
/
รวม

/
/
-

Logistic
regression

วิเคราะห์
เชิงเนื อหา

/
-

/
-

การ
เล่า
เรือง
/

จํานวน
(เรือง)

ร้อยละ

2
5
1
1
1
1
1
3
1
16

12.50
31.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
18.75
6.25
100.00
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3. ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า
ผลการศึกษาในส่วนนี เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณทีมุ่งศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน โดยวิธีการวิเคราะห์เมต้าตามแนวคิดของโคเฮน กลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาครัง
นี เป็ นบทความวิจยั ซึงเป็ นผลงานทีตีพมิ พ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559 ทังในประเทศและต่างประเทศจาก
ฐานข้อมูลหลายแหล่งทีมีความน่าเชือถือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีด้วยการวิเคราะห์
เมต้า ซึงการสังเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เมต้า มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ในการหาค่าขนาดอิทธิพล (d) หรืออาจเรียกได้ว่าค่าดัชนีมาตรฐาน จะพิจารณา
ประเด็นวิจยั ทีศึกษาในบทความวิจยั แต่ละเรือง บทความวิจยั บางเรืองมีการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหลายตัว ค่า
ขนาดอิทธิพลในบทความวิจยั แต่ละเรืองจึงมีได้ตงแต่
ั 1 ค่าขึนไป ดังนัน หน่วยในการวิเคราะห์ซึงเป็ นค่าขนาด
อิทธิพ ล จึงมีจ ํา นวนไม่เ ท่า กับจํา นวนบทความวิจ ยั ในการสังเคราะห์งานวิจ ยั ครังนี มีบทความวิจ ยั ทีนํา มา
สังเคราะห์จาํ นวน 12 เรือง แบ่งออกเป็ นงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ 1 เรือง และงานวิจยั เชิงทดลอง/กึงทดลอง 11
เรือง มีค่าขนาดอิทธิพลทังหมด 22 ค่า
เนืองจากในการศึกษาครังนี ได้ศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเป็ นหลัก และได้พจิ ารณาพฤติกรรม
ป้ องกันในรูปแบบอืนๆ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการหลีกเลียงการสูบบุหรี และ 2) พฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการ
สูบบุหรี โดยผูว้ จิ ยั นําเสนอค่าขนาดอิทธิพล (d) แบ่งเป็ นการสังเคราะห์ข ้อมูลเบืองต้นของค่าขนาดอิทธิพล จําแนก
ตามปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ การสังเคราะห์
ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี การสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี
และการสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
ตาราง 12 ผลการสังเคราะห์ข ้อมูลเบืองต้นของค่าขนาดอิทธิพล จําแนกตามปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี และพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
ค่าสถิติ
Mean
SD
95% CI
Kurtosis
Skewness
จํานวนค่าขนาดอิทธิพล

พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี
0.934
0.505
0.546-1.322
-2.491
0.247
9

พฤติกรรมหลีกเลียง
การสูบบุหรี
0.672
0.199
0.406-0.723
-1.469
0.602
8

พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองต่อการสูบบุหรี
0.353
0.269
0.019-0.686
-1.057
0.149
5
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จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีค่าเฉลียขนาดอิทธิพลสูงสุด
เท่ากับ 0.934 รองลงมาคือ ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงการสู บบุหรี มีค่าเฉลียขนาดอิทธิพลเท่ากับ
0.672 และปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี มีค่าเฉลียขนาดอิทธิพลตําสุดเท่ากับ
0.353 และเมือพิจารณาการกระจายของค่าขนาดอิทธิพลในแต่ละกลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีค่า
เบียงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.199-0.505
ตาราง 13 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ตัวแปรตาม
พฤติกรรม
ป้ องกัน
การสูบบุหรี

ตัวแปร/โปรแกรม
1. โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้
2. โปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรี
3. โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตน
4. โปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับการสนับสนุนจากผู ้ปกครอง
5. โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพือป้ องกันโรคร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม
6. โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชือด้านสุขภาพร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม
7. การได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง
8. การได้รบั แรงสนับสนุนจากครู
9. การได้รบั แรงสนับสนุนจากเพือน

d
1.505
0.600
0.531
0.542
0.426
0.455
1.500
1.424
1.424

จากตาราง 13 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พบว่า มีค่า
ขนาดอิทธิพล จํานวน 9 ค่า โดยโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด
เท่ากับ 1.505 รองลงมาคือ การได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.500 ส่วนโปรแกรม
สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพือป้ องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุ นทางสังคม มีค่าขนาดอิทธิพ ล
ตําสุดเท่ากับ 0.426
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ตาราง 14 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี
ตัวแปรตาม
พฤติกรรม
หลีกเลียง
การสูบบุหรี

ตัวแปร/โปรแกรม
1. ทักษะการจัดการกับปัญหา
2. ทักษะการแก้ปญั หา
3. ทักษะการสือสาร
4. ทักษะการสอนตนเอง
5. ทักษะการได้มาซึงแรงสนับสนุนทางสังคม
6. ทักษะทางสังคม
7. เจตคติต่อการสูบบุหรี
8. โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน

d
0.519
0.460
0.510
0.786
0.550
0.657
0.931
0.966

จากตาราง 14 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี พบว่า มี
ค่าขนาดอิทธิพล จํานวน 8 ค่า โดยโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุดเท่ากับ 0.966
รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.931 ส่วนทักษะแก้ปญั หา มีค่าขนาดอิทธิพล
ตําสุดเท่ากับ 0.460
ตาราง 15 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการ
จัดการตนเองต่อ
การสูบบุหรี

ตัวแปร/โปรแกรม
1. โปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
2. โปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นฐาน
3. โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวติ ร่วมกับการ
ชีแนะนโยบายเพือป้ องกันการสูบบุหรี
4. โปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับการสนับสนุนจากผู ้ปกครอง
5. โปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างทักษะชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม

d
0.169
0.675
0.501
0.129
0.708

จากตาราง 15 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพล จํานวน 5 ค่า โดยโปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน มีค่าขนาดอิทธิพล
สูงสุดเท่ากับ 0.708 รองลงมาคือ โปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นฐาน มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ
0.675 ส่วนโปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง มีค่าขนาดอิทธิพลตําสุดเท่ากับ 0.129
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ความไม่เป็ นเอกพันธ์หรือความแตกต่างของผลการวิจยั (Heterogeneity) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบว่า
สามารถใช้การวิเ คราะห์เมต้าในการรวมแต่ละงานวิจ ยั ได้หรือไม่ โดยการตรวจสอบความไม่เป็ นเอกพันธ์ของ
ผลการวิจยั แต่ละเรือง ด้วยสถิติ Cochrane’s Q ถ้ามีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าผลการวิจยั แต่ละเรืองมีความ
แตกต่างกัน และ I2 เป็ นร้อยละของความผันแปรระหว่างผลการวิจยั ทีเกิดขึนมาจากความแตกต่างของผลการวิจยั
มากกว่าทีจะเกิดขึนโดยบังเอิญ โดย I2= 0 แปลว่า ไม่มคี วามแตกต่างของผลการวิจยั หาก I2 มีค่ามากแสดงว่ามี
ความแตกต่างของผลการวิจยั มากด้วย โดยศึกษาในแต่ละประเด็น ได้แก่ 1) ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสู บบุหรี 2) ปัจจัยทีเกียวข้องกับ พฤติก รรมหลีกเลียงการสูบบุหรี และ 3) ปัจจัยทีเกียวข้อ งกับ
พฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี ดังนี
1) การทดสอบความไม่เป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ด้วยสถิติ Q พบว่า ค่า Cochran Q = 68.397 ที df = 8 เมือเทียบกับตารางวิกฤต
ไค-สแควร์ ที df = 8 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 พบว่า มีค่าเท่ากับ 15.51 ซึงค่า Cochran Q มีค่า
มากกว่า และมีค่า I2 = 88.3% แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลไม่มคี วามเป็ นเอกพันธ์
2) การทดสอบความไม่เป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี ด้วยสถิติ Q พบว่า ค่า Cochrane Q = 45.807 ที df = 7 เมือเทียบกับตาราง
วิกฤตไค-สแควร์ ที df = 7 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 พบว่า มีค่าเท่ากับ 14.07 ซึงค่า Cochran Q
2
มีค่ามากกว่า และมีค่า I = 84.7% แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลไม่มคี วามเป็ นเอกพันธ์
3) การทดสอบความไม่เป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี ด้วยสถิติ Q พบว่า ค่า Cochrane Q = 16.387 ที df = 4 เมือเทียบ
กับตารางวิกฤตไค-สแควร์ ที df = 4 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 พบว่า มีค่าเท่ากับ 9.49 ซึงค่า
Cochran Q มีค่ามากกว่า และมีค่า I2 = 75.6% แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลไม่มคี วามเป็ นเอกพันธ์
ดังนัน จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว แสดงว่า งานวิจยั แต่ละเรืองทีนํามาทบทวนนันมีลกั ษณะแตกต่าง
กัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การวิเคราะห์ต่อไปว่าความแปรปรวนทีแตกต่างกันนันเป็ นผลมาจากตัวแปรคุณลักษณะใด ด้วย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression) แต่ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี และพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี มีจาํ นวนอยู่ระหว่าง
5-9 ค่า ซึงจะเห็นได้ว่า ค่าขนาดอิทธิพลดังกล่าวมาจากจํานวนงานวิจยั ทีมีปริมาณไม่เพียงพอทีจะทําการวิเคราะห์
ถดถอยพหุได้ โดยในการวิเคราะห์เมต้า จําเป็ นต้องมีสดั ส่วนงานวิจยั ทีมีจาํ นวนมาก ดังนัน การวิเคราะห์ถดถอย
พหุจึงไม่แนะนําเมือมีจาํ นวนงานวิจยั เพียงเล็กน้อย การวิเคราะห์ถดถอยพหุได้จึงควรมีงานวิจยั อย่างน้อย 10 เรือง
จึงจะเพียงพอต่อการวิเคราะห์ถดถอยพหุได้ (Borenstein; et al. 2009: 188)
ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี
และพฤติกรรมการจัดการตนเองต่ อการสู บบุหรี จํานวนค่าขนาดอิทธิพลแต่ละพฤติก รรมอยู่ระหว่าง 5-9 ค่ า
สามารถนํามาทําการวิเคราะห์เพือรวมผลของการวิจยั ได้ โดยใช้รูปแบบอิทธิพลเชิงสุ่ม (Random-effect model)
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รูปแบบอิทธิพลเชิงสุม่ (Random-effect model) พบว่า 1) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยทีเกียวข้อง
กับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เท่ากับ 0.912 (95% CI: 0.614-1.230) 2) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยที
เกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี เท่ากับ 0.652 (95% CI: 0.568-0.735) 3) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของ
ปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี เท่ากับ 0.451 (95% CI: 0.266-0.637) ซึงค่าขนาด
อิทธิพลรวมทังสาม พบนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
อคติจากการตีพิมพ์ (Publication bias) โดยพิจารณาจากกราฟรู ปกรวย (Funnel plot) เป็ นการ
ตรวจสอบว่า มีอ คติเกิดขึนจากงานวิจ ยั ทีตีพิมพ์หรือไม่ ดูจากการสมมาตรของกราฟ โดยใช้วิธีการของเบกก์
(Begg; & Mazumdar. 1994) พบว่า ค่า Kendall’s Tau เท่ากับ 0.000-0.500 ซึงไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดง
ว่ากราฟรูปกรวย (Funnel plot) มีลกั ษณะทีมีความสมมาตร (Symmetry) นันคือ ไม่พบอคติทีเกิดขึนจากการ
ตีพมิ พ์ จึงทําให้ผลการวิเคราะห์เมต้าในครังนีมีความเหมาะสม
จากการศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน โดยวิธีการวิเคราะห์
เมต้าตามแนวคิดของโคเฮน ผูว้ ิจยั จึงใช้เ กณฑ์การแปลผลค่ าขนาดอิทธิพ ลอย่า งกว้างๆ ของโคเฮน (Cohen.
1988) นันคือ ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .2 แสดงว่ามีค่าขนาดอิทธิพลตํา ส่วนค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .5 แสดงว่ามี
ค่าขนาดอิทธิพลปานกลาง และค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .8 แสดงว่ามีค่าขนาดอิทธิพลสูง ซึงวิธีของโคเฮนนัน ค่า
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .2 แม ้จะมีค่าขนาดอิทธิพลเล็กน้อย แต่ก็ไม่เล็กน้อยถึงขันว่าไม่สาํ คัญ ส่วนค่าขนาดอิทธิพล
ปานกลางเท่ากับ .5 เป็ นสิงทีผูส้ งั เกตสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า และค่าขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่เท่ากับ .8 มี
ช่วงระยะห่างทีมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลปานกลาง (Sullivan; & Feinn. 2012; cited in Coe. 2002) ดังนัน
ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาค่าขนาดอิทธิพลตังแต่ .8 ขึนไป เนืองจากเป็ นค่าขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่มคี วามสําคัญเป็ น
อย่างมาก นันคือ ตัวแปรเหล่านันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของกลุ่มเยาวชนสูง ได้แก่ โปรแกรม
การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ การได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง การได้รบั แรงสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครอง การได้รบั แรงสนับสนุนจากเพือน โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน และทัศนคติต่อการสูบบุหรี
เนืองจากการวิจยั ระยะที 2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ดังนัน ผูว้ ิจยั จึง
ได้สกัดตัวแปรจากโปรแกรมดังกล่าว พบว่า โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู ใ้ ช้แนวคิด
ทักษะชีวติ และแนวคิดกระบวนการเรียนรู จ้ ากการสังเกตตัวแบบไปพร้อมๆ กันในทุกกิจกรรม จึงทําให้สามารถ
สกัดได้ตวั แปรทักษะชีวติ และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี ส่วนโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะ
แห่งตนใช้แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ นหลัก จึงทําให้สามารถสกัดได้ตวั แปรการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเอง
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า ทําให้ได้ตวั แปรทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ทักษะชีวติ 2) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง 3)
การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี 4) การสนับสนุนทางสังคม และ 5) เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี
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3.2 ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์แก่นเรือง
ผลการศึกษาในส่วนนี เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีมุ่งศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน โดยวิธีการสังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis) จากการรวบรวม
งานวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ทําให้ได้งานวิจยั จํานวนทังสิน 16 เรือง ในจํานวนนีมีการใช้
วิธีการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพเพียง 5 เรือง ทีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่ เป็ นต้น
การสังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis) จําเป็ นต้องอาศัยแก่นเรือง (Theme) ทีปรากฎขึนของ
แต่ละงานวิจยั โดยมีขนตอนในการสั
ั
งเคราะห์แก่นเรืองอยู่ 3 ขันตอน (Thomas; & Harden. 2008) ดังนี
ขันตอนที 1 การให้รหัสหัวข้อ (Coding text) จากข้อค้นพบของการศึกษา พบว่าเป็ นการศึกษา
เกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเท่านัน ไม่พบงานวิจยั เชิงคุณภาพทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบ
บุหรีและพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี ดังตาราง 16
ตาราง 16 สรุปประเด็นแก่นเรืองทังหมด
แก่นเรือง (Themes)
- การกําหนดนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีในโรงเรียน
- การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานสาธารณสุข
- กิจกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- การประเมินผลการชีแนะนโยบายเพือป้ องกันการสูบบุหรี
- การประกาศใช้นโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- การปฏิบตั ิตามนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีอย่างต่อเนือง
- การชักจูงโดยกลุม่ นักเรียน
- การสร้างเครือข่ายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว
- การสอนสุขศึกษาเกียวกับบุหรีให้แก่เยาวชน
- การสร้างเครือข่ายครอบครัวป้ องกันการสู บบุหรีทีเข้มแข็ง
- การส่งเสริมให้เยาวชนออกกําลังกาย
- การมีส่วนร่วมในชุมชนเพือป้ องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี
- การใช้สือต้านบุหรี
- การเลียงดูบุตรหลานทีดี
- การส่งเสริมให้ชุมชนได้ฟงั ธรรมเทศนาเพือหล่อหลอมให้เยาวชน
- การสร้างความเข้มแข็งเพือต่อต้านการสู บบุหรีของเพือน
หลีกเลียงบุหรี
ภายในชุมชน
- การสานต่อนโยบายเพือรณรงค์ต่อต้านการสู บบุหรี
- ความต้องการอยู ่อาศัยในสิงแวดลอ้ มทีปลอดควันบุหรี
- การให้ทาํ กิจกรรมทีหลากหลาย
- ความมันใจในความรูเ้ กียวกับเนือหาในโปรแกรม
- การสร้างข้อความต่อต้านบุหรี
- การตระหนักรูใ้ นอันตรายจากบุหรีและอุตสาหกรรมยาสู บ - การสอนบทเรียนให้ตระหนักเกียวกับบุหรี สอนทักษะต่างๆ
- การสร้างข้อความเพือควบคุมการบริโภคยาสู บ
- การบังคับใช้นโยบายปลอดบุหรี
- การรณรงค์มมุ มองทางบวกเพือการไม่สูบบุหรี
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุม่ ผูป้ กครอง
- การทํารูปกราฟฟิ คเพือป้ องกันการสู บบุหรี
- การใช้สือสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการต่อต้านบุหรี
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ขันตอนที 2 การพัฒนาแก่นเรืองเชิงบรรยาย (Developing descriptive themes) เริมจากนําแก่น
เรืองต่างๆ มาทําการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแก่นเรือง โดยจัดกลุ่มให้อยู่ดว้ ยกันในโครงสร้าง
ลําดับขัน จึงทําให้ได้แก่นเรืองเชิงบรรยาย (Descriptive themes) ทีอธิบายถึงสิงทีทําให้เกิดการป้ องกันการสูบ
บุหรีในกลุม่ วัยรุ่น
ขันตอนที 3 การสร้างแก่นเรืองเชิงวิเคราะห์ (Analytical themes) จากนันจึงนําแก่นเรืองเชิงบรรยาย
(Descriptive themes) มารวมเข้าด้วยกันเป็ นเรืองเดียวกับคําถามการวิจยั โดยพิจารณาสิงทีต้องการค้นหา นัน
คือ ปัจ จัย ทีเกียวพฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรี ในกลุ่ม เยาวชน แล้วสร้า งขึนมาเป็ นแก่ นเรืองเชิงวิเ คราะห์
(Analytical themes) ดังตาราง 17
ตาราง 17 การพัฒนาแก่นเรืองเชิงบรรยายและแก่นเรืองเชิงวิเคราะห์
แก่นเรืองเชิงวิเคราะห์
แก่นเรืองเชิงบรรยาย
(Analytical Themes)
(Descriptive Themes)
1. การดําเนินการ
1) การกําหนดนโยบายป้ องกันการสู บ
นโยบายป้ องกันการ
บุหรี
สูบบุ หรีในโรงเรียน
2) แนวทางการนํานโยบายป้ องกัน
การสู บบุหรีไปสู่การปฏิบตั ิ
3) การปฏิบตั ิตามนโยบายป้ องกัน
การสู บบุหรี
4) การประเมินผลนโยบายป้ องกัน
การสู บบุหรี
5) เครือข่ายป้ องกันการสูบบุหรี
2. บทบาทในการ
ป้ องกันการสูบบุ หรี
ของครู

1) บทบาทของครูในห้องเรียน

2) บทบาทของครูนอกห้องเรียน

แก่นเรือง
(Themes)
- การกําหนดนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีในโรงเรียน
- การประกาศใช้นโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- การบังคับใช้นโยบายปลอดบุหรี
- การปฏิบตั ิตามนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีอย่างต่อเนือง
- การสานต่อนโยบายเพือรณรงค์ต่อต้านการสู บบุหรี
- การประเมินผลการชีแนะนโยบายเพือป้ องกันการสูบบุหรี
- การสร้างเครือข่ายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- การชักจูงโดยกลุม่ นักเรียน
- การสอนสุขศึกษาเกียวกับบุหรีให้แก่เยาวชน
- ความมันใจในความรูเ้ กียวกับเนือหาในโปรแกรม
- การสอนบทเรียนให้ตระหนักเกียวกับบุหรี สอนทักษะต่างๆ
- การตระหนักรูใ้ นอันตรายจากบุหรีและอุตสาหกรรมยาสู บ
- การรณรงค์มมุ มองทางบวกเพือการไม่สูบบุหรี
- กิจกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
- การให้ทาํ กิจกรรมทีหลากหลาย
- การเข้ามีส่วนร่วมของหน่ วยงานสาธารณสุข
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ตาราง 17 (ต่อ)
แก่นเรืองเชิงวิเคราะห์
แก่นเรืองเชิงบรรยาย
แก่นเรือง
(Analytical Themes)
(Descriptive Themes)
(Themes)
3. บรรทัดฐาน
1) สือสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี - การใช้สือต้านบุหรี
การไม่สูบบุ หรี
- การใช้สือสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการต่อต้านบุหรี
- การสร้างข้อความต่อต้านบุหรี
- การสร้างข้อความเพือควบคุมการบริโภคยาสู บ
- การทํารูปกราฟฟิ คเพือป้ องกันการสู บบุหรี
2) ชุมชนสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบ - การมีส่วนร่วมในชุมชนเพือป้ องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี
บุหรี
- ความต้องการอยู ่อาศัยในสิงแวดลอ้ มทีปลอดควันบุหรี
- การส่งเสริมให้ชุมชนได้ฟงั ธรรมเทศนาเพือหล่อหลอมให้
เยาวชนหลีกเลียงบุหรี
- การสร้างความเข้มแข็งเพือต่อต้านการสู บบุหรีของเพือน
ภายในชุมชน
4. การทําหน้าที
1) สัมพันธภาพภายในครอบครัว
- การเลียงดูบุตรหลานทีดี
ของครอบครัว
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว
- การเสริมสร้างเยาวชนให้ออกกําลังกาย
2) การสร้างเครือข่ายครอบครัว
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุม่ ผูป้ กครอง
- การสร้างเครือข่ายครอบครัวป้ องกันการสู บบุหรีทีเข้มแข็ง

จากตาราง 17 ทําให้ได้แก่นเรืองทีสร้างขึนใหม่ จํา นวน 4 แก่นเรือง นันคือ ปัจจัย ทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน ได้แก่ 1) การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน 2)
บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู 3) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี และ 4) การทําหน้าทีของครอบครัว
3.3 ผลการบูรณาการการสังเคราะห์ขอ้ มูล
ฮาร์เดน (Harden. 2010) กล่าวถึงแนวคิดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบด้วยวิธีการผสานวิธี
(Mixed-methods systematic review) โดยนําข้อค้นพบทีได้จากทังงานวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
การวิเ คราะห์เมต้า (Meta-analysis) ซึงได้พิจารณาเฉพาะทีมีค่าขนาดอิทธิพลระดับสู งมากกว่า .8 (Cohen.
1988) และการสังเคราะห์แก่นเรือง (Themetic synthesis) เพือตอบคําถามเดียวกันคือ ปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน จากการบูรณาการการวิเคราะห์ข ้อมูลทัง 2 ส่วน จะทําให้ได้ปจั จัยที
สําคัญทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน ดังภาพประกอบ 10
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ตัวแปรทีได้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
- ทักษะชีวติ (พป.)
- เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี (พล.)
- การรับรูค้ วามสามารถของตน (พล.)
- การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี (พป.)
- การสนับสนุ นทางสังคม (พป.)
พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี (พป.)
พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี (พล.)
ตัวแปรทีได้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
- การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีในโรงเรียน (พป.)
- บทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรีของครู (พป.)
- บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี (พป.)
- การทําหน้าทีของครอบครัว (พป.)

ภาพประกอบ 10 สรุปผลการสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน
จากภาพประกอบ 10 เมือคัดเลือกเฉพาะทีมีค่าขนาดอิทธิพลระดับสูงรวมกับผลการสังเคราะห์แก่นเรือง
ทําให้เหลือเฉพาะพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีและพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน พบว่า มี 9 ตัว
แปร ได้แก่ ทักษะชีวิต การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การ
สนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว บรรทัดฐานการไม่สูบ
บุหรี การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู

4. ข้อค้นพบทีได้จากการวิจยั ระยะที 1
ในการสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชนด้วยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ข้อค้นพบทีได้ในการวิจยั ครังนี จะนําไปสู่การวิจยั ระยะที 2 เป็ นเรือง “อิทธิพลของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
สตูล” ซึงยังขาดปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดรู ปแบบบูรณาการ
ของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น (Integrative Model of Adolescent Health Risk Behavior:
IMAHRB) ของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser. 2010) ซึงปัจจัยเชิงสาเหตุในกรอบแนวคิดนี ได้นาํ เอา
ทฤษฎีระบบนิเวศน์มาเป็ นตัวกําหนดกรอบปัจจัยเชิงสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล
และปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม จากข้อค้นพบทีได้จากการวิจยั ระยะที 1 ทําให้สามารถแบ่งกรอบปัจจัยเชิง
สาเหตุ ซึงมีรายละเอียดดังนี
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4.1 ปัจจัยภายในบุคคล
1) ทักษะชีวติ จากโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ เป็ นการฝึ กอบรมและ
ฝึ ก ปฏิบ ตั ิเ พือเสริมสร้า งให้เ กิดทัก ษะชีวิต ทีมีก ระบวนการจัดกิจ กรรมให้ว ยั รุ่ นเกิดการเรีย นรู ้ และพัฒนา
ความสามารถของบุคคลในการใช้ทกั ษะชีวิตทีจําเป็ นในการเผชิญสถานการณ์ทีนําไปสู่การสูบบุหรี รวมทังจาก
งานวิจยั พบว่า ทักษะต่างๆ ได้แก่ ความตระหนักรูใ้ นตนเอง การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการปฏิเสธ มีผล
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ทักษะเหล่านีจะช่วยให้วยั รุ่นมีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ รอบตัวทีมีความเสียงทีจะเกิดการสูบบุหรี นําไปสู่การป้ องกันตนเองจากความเสียงต่างๆ สามารถ
ป้ องกันการสูบบุหรีได้ดว้ ย
2) การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง จากโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน ได้ใช้หลักการ
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1997) จากแหล่ง จํานวน 4 แหล่ง ได้แก่ การใช้
คําพูดชักจูง การได้เห็นตัวแบบ ประสบการณ์ทประสบความสํ
ี
าเร็จ และสภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ ซึงสิงต่างๆ
เหล่า นีทีปรากฏภายในโปรแกรม ไม่ว่ า จะเป็ นแนวคิด กิ จ กรรมต่ า งๆ มีส่ว นช่ วยให้น ัก เรีย นเกิด การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง เมือนักเรียนมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีมากเพียงใด แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความมันใจว่าตนเองมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมป้ องกัน
ตนเองหรือหลีกเลียงจากการสูบบุหรีได้
4.2 ปัจจัยระหว่างบุคคล
1) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้
กิจกรรมส่วนใหญ่ใช้แนวคิดทฤษฎีปญั ญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) โดยเป็ นการนําตัวแบบทีดีต่อการ
ป้ องกันการสูบบุหรี เพือให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการสังเกต (Observation learning) ตามกระบวนการต่างๆ
ทัง 4 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา และกระบวนการจูงใจ ซึงเป็ น
สิงทีนักเรียนจะสังเกตตัวแบบได้ดียิงขึน ดังนัน การทีนักเรียนได้เห็นแบบอย่างทีดีของการป้ องกันการสูบบุหรี
น่าจะส่งผลให้นกั เรียนมีตวั แบบทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีทีจะปฏิบตั ิตาม จนนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมป้ องกัน
ตนเองหรือหลีกเลียงการสูบบุหรีได้
2) การทําหน้าทีของครอบครัว จากการสังเคราะห์แก่นเรือง พบว่า การทําหน้าทีของครอบครัว จะ
เน้นเรืองสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมการอบรมเลียงดูบุตรหลานทีดี มีการให้ความรักคามอบอุ่น มี
การดูแลเอาใจใส่ สมาชิกในครอบครัวร่วมกันสร้างกฎระเบียบภายในครอบครัว รวมทังสมาชิกในครอบครัวทุกคน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว และครอบครัวส่งเสริมให้เกิดการออกกําลังกาย และยังเน้นเรืองการสร้าง
เครือ ข่ายครอบครัว ได้แก่ มีการเสริมสร้า งความร่วมมือกับกลุ่มผู ป้ กครอง และการสร้างเครือข่า ยครอบครัว
ป้ องกันการสูบบุหรีทีเข้มแข็ง จึงถือว่าเป็ นการทําหน้าทีของครอบครัวทีมีความสมบูรณ์ทงโดยทั
ั
วไปและการป้ องกัน
การสูบบุหรี ซึงครอบครัวทีทําหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน จะทําให้นกั เรียนเกิดพฤติกรรมในการป้ องกันตนเอง
หรือหลีกเลียงการสูบบุหรีได้
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3) การสนับสนุ นทางสังคม จากการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์เมต้า พบว่า การสนับสนุ น
ทางสังคมมีค่าขนาดอิทธิพลทีมีผลต่อ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของเยาวชนระดับสูง ได้แก่ การได้รบั แรง
สนับสนุ นทางสังคมจากผูป้ กครอง ครู และเพือน แสดงให้เห็นว่า การทีนักเรียนรับรู ไ้ ด้ถึงความช่วยเหลือ การ
สนับสนุนหรือการส่งเสริมทังทางด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณทีเกิดขึนจากบุคคลรอบ
ข้าง ได้แก่ ครู เพือน และผูป้ กครองทีนักเรียนได้มปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วย จะช่วยให้นกั เรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพทีดีและมีความเหมาะสม รวมทังทําให้นกั เรียนเกิดการแสดงพฤติกรรมป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีได้
ด้วย
4) บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู จากการสังเคราะห์แก่นเรือง พบว่า บทบาทในการ
ป้ องกันการสู บบุหรีของครู เกียวกับบทบาทของครู ภายในห้องเรียน เน้นการให้ความรู ้ การสอนบทเรียนต่างๆ
เกียวกับการตระหนักเกียวกับอันตรายของบุหรี และอุตสาหกรรมบุหรี สอนให้เกิดทักษะต่างๆ รวมทังบทบาทของ
ครู ภายนอกห้องเรียน ได้แก่ ครู มกี ารจัดกิจ กรรมป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ครู ร ณรงค์การไม่สูบบุหรีใน
โรงเรียน รวมทัง สนับสนุนให้นกั เรียนออกกําลังกาย เพือให้นกั เรียนห่างไกลจากบุหรีหรือยาเสพติด อันนําไปสู่การ
ป้ องกันตนเองหรือหลีกเลียงการสูบบุหรีได้
4.3 ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม
1) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี จากการสังเคราะห์แก่นเรือง พบว่า บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี จะเน้น
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีจากตัวแทนทีสําคัญคือ สือและชุมชน โดยทังสองจะสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีขึนมา
โดยสือในการถ่ายทอดข้อความ รูปภาพทีเกียวข้องกับการต่อต้านบุหรี หรือการป้ องกันการสูบบุหรี และสือจะเป็ น
ผูท้ าํ หน้าทีเป็ นตัวกําหนดให้บุคคลหรือกลุม่ บุคคลสามารถเกิดการไม่สูบบุหรี และชุมชน จะเน้นการมีส่วนร่วม การ
สร้างความเข้มแข็ง การได้ฟงั หลักคําสอนของศาสนา และสภาพแวดล้อมทีสามารถเอืออํานวยให้เกิดการป้ องกัน
การสูบบุหรีของเยาวชน นันคือ แบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทีสังคมกําหนดไว้เป็ นแนวทางทีสมาชิกในสังคม
ร่วมกันยึดถือและปฏิบตั ิพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี นันคือ หากสือและชุมชนนําเสนอบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ย่อมเป็ นตัวกําหนดให้นกั เรียนยึดถือตามบรรทัดฐานของการไม่สูบบุหรีเกิดขึน อันนําไปสู่การป้ องกันตนเองหรือ
หลีกเลียงการสูบบุหรีได้
2) การดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน จากโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์
การสร้างเสริมทักษะชีวติ ร่วมกับการชีแนะนโยบายเพือป้ องกันการสูบบุหรี โปรแกรมนีได้นาํ การชีแนะนโยบายเพือ
ป้ องกันการสูบบุหรี จากการสังเคราะห์แก่นเรือง พบว่า การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน จะ
เน้นบริบทในโรงเรียน ให้โรงเรียนได้มกี ารกําหนดนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน เป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี
รวมทัง การนํานโยบายไปใช้ ประกาศใช้หรือบังคับใช้นโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน มีการดําเนินการ
ประเมินผลจากการนํานโยบายไปใช้ และการสร้างเครือข่ายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ผูว้ จิ ยั คาดว่า การดําเนิน
นโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนนัน อาจจะช่วยให้นกั เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมป้ องกันตนเองหรือ
หลีกเลียงการสูบบุหรีได้
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นอกจากนี ยังค้นพบตัวแปรเจตคติ ซึงผูว้ ิจยั เห็นว่ามีความสอดคล้องกับปัจจัยการคิดพิจารณาตาม
กรอบรูปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser.
2010) ซึงมีรายละเอียดดังนี
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้จากการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์เมต้า พบว่า
เจตคติมคี ่ าขนาดอิทธิพ ลทีมีผ ลต่อ พฤติกรรมป้ อ งกันการสู บบุหรีของเยาวชน ดังนัน เจตคติจึงมีความสําคัญ
เช่นกัน ทังการประเมินการรู ค้ ิดว่าการป้ องกันการสูบบุหรีมีประโยชน์เพีย งใด มีความชอบหรือพึงพอใจในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี และมีความพร้อมทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ดังนัน หากนักเรียนมีเจตคติ ต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี อาจจะช่วยให้นกั เรียนมีการป้ องกันตนเองหรือหลีกเลียงการสูบบุหรีได้
จากข้อ ค้นพบทีได้จ ากการวิจยั ในครังนี จึงทําให้ได้ตวั แปรเชิงสาเหตุ ทังปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัย
ระหว่างบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม รวมทังปัจจัยการคิดพิจารณา ทีมีความสําคัญในการศึกษาต่อ
ในการวิจยั ระยะที 2 ซึงเป็ นการศึกษาการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล

บทที 5
ผลการวิจยั ระยะที 2
จากการศึกษาเรือง “อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจยั และการวิเคราะห์พหุระดับ” ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั
ระยะที 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีต่างกัน และเพือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลออกเป็ น 6 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลเบืองต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที 2 สถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับนักเรียนทีใช้ในการศึกษา
ตอนที 3 สถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับครูทใช้
ี ในการศึกษา
ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับนักเรียน
ตอนที 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
ตอนที 6 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระดับ
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลในการวิจยั ครังนี เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดชือ
ตัวแปรและอักษรย่อทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้จาํ แนกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่ ตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับครู
ดังนี
ตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่
ชือตัวแปรแฝง
พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
วุฒิภาวะทางจิตสังคม

เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ทักษะชีวติ

อักษรย่อทีใช้
ชือตัวแปรสังเกต
BH
การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสู บบุหรี
การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี
RS
การคิดแบบสาเหตุ-ผล
การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
PS
ความสามารถในการมองภาพรวม
ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ
ความสามารถในการยับยังชังใจ
AT
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
LS
ทักษะชีวติ

อักษรย่อทีใช้
AVD
MNG
CAS
SCI
PER
RES
TEM
ATT
LSK
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ชือตัวแปรแฝง
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกัน
การสู บบุหรี
การทําหน้าทีของครอบครัว
การสนับสนุ นทางสังคม
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี

อักษรย่อทีใช้
ชือตัวแปรสังเกต
EF
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
MD
การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกัน
การสู บบุหรี
FF
การทําหน้าทีของครอบครัว
SS
การสนับสนุ นทางสังคม
NS
สือสร้างบรรทัดฐาน
ชุมชนสร้างบรรทัดฐาน

อักษรย่อทีใช้
EFF
MDL

อักษรย่อทีใช้
ชือตัวแปรสังเกต
TP
การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีใน
โรงเรียน
TR
บทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรีของครู

อักษรย่อทีใช้
TPS

FMF
SSP
MCN
CCN

ตัวแปรระดับครู ได้แก่
ชือตัวแปรแฝง
การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีใน
โรงเรียน
บทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรีของครู

TRS

ตอนที 1: ข้อมูลเบืองต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรียนทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
516 คน แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 332 คนและกลุ่ม
นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 184 คน และครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน จํานวน 58 คน ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา 2560 ในจังหวัดสตูล โดย
มีข ้อมูลเบืองต้น ดังตาราง 18 และตาราง 19
ตาราง 18 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรียน

ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
(n=332)
จํานวน
ร้อยละ
103
229
332

31.0
69.0
100.0

มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
(n=184)
จํานวน
ร้อยละ
107
77
184

58.2
41.8
100.0

รวม
(n=516)
จํานวน
ร้อยละ
210
306
516

40.7
59.3
100.0
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ตาราง 18 (ต่อ)

ตัวแปร
2. ระดับชันเรียน
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
3. เกรดเฉลียสะสม
0.00-1.00
1.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
รวม
4. ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
อืนๆ
รวม

ไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
(n=332)
จํานวน
ร้อยละ

มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
(n=184)
จํานวน
ร้อยละ

รวม
(n=516)
จํานวน
ร้อยละ

114
105
113
332

34.3
31.6
34.0
100.0

75
74
35
184

40.8
40.2
19.0
100.0

189
179
148
516

36.6
34.7
28.7
100.0

1
18
142
171
332

0.3
5.4
42.8
51.5
100.0

6
18
108
52
184

3.3
9.8
58.7
28.3
100.0

7
36
250
223
516

1.4
7.0
48.4
43.2
100.0

267
56
9
332

80.4
16.9
2.7
100.0

150
26
8
184

81.5
14.1
4.3
100.0

417
82
17
516

80.8
15.9
3.3
100.0

167
163
1
1
332

50.3
49.1
0.3
0.3
100.0

79
102
3
0
184

42.9
55.4
1.6
0.0
100.0

246
265
4
1
516

47.7
51.4
0.8
0.2
100.0

จากตาราง 18 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 59.3) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 40.7) แบ่งเป็ นกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีทีเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 69.0) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 31.0) และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีทีเป็ นเพศชาย (ร้อยละ 58.2) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ
41.8) กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนส่วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 (ร้อยละ 36.6) รองลงมา
กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (ร้อยละ 34.7) แบ่งเป็ นกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีที
กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 (ร้อยละ 34.3) รองลงมา กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6
(ร้อยละ 34.0) และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 (ร้อยละ
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40.8) รองลงมา กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (ร้อยละ 40.2) กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนส่วนใหญ่มี
เกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 2.01-3.00 (ร้อยละ 48.4) รองลงมา มีเกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 (ร้อยละ
43.2) แบ่งเป็ นกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีทีมีเกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 (ร้อยละ 51.5)
รองลงมา มีเกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 2.01-3.00 (ร้อยละ 42.8) และกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีทีมี
เกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 2.01-3.00 (ร้อยละ 58.7) รองลงมา มีเกรดเฉลียสะสมอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 (ร้อยละ
28.3) กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนส่วนใหญ่ มผี ูป้ กครองสําเร็จการศึกษาระดับตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 80.8)
รองลงมา มีผูป้ กครองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 15.9) แบ่งเป็ นกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะ
สูบบุหรีทีมีผู ป้ กครองสําเร็จ การศึกษาระดับตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 80.4) รองลงมา มีผูป้ กครองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 16.9) และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีทีมีผูป้ กครองสําเร็จการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 81.5) รองลงมา มีผูป้ กครองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 14.1)
กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นนักเรียนส่วนใหญ่ นบั ถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 51.4) รองลงมา นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
47.7) แบ่งเป็ นกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีทีนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 50.3) รองลงมา นับถือศาสนา
อิสลาม (ร้อยละ 49.1) และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีทีนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 55.4) รองลงมา
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 42.9)
ตาราง 19 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นครูทปรึ
ี กษาประจําห้องเรียน
ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ประสบการณ์ในการสอน
น้อยกว่า 1 ปี
1-3 ปี
4-6 ปี
มากกว่า 6 ปี
รวม

จํานวน

ร้อยละ

20
38
58

34.5
65.5
100.0

3
6
5
44
58

5.2
10.3
8.6
75.9
100.0

จากตาราง 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นครู ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.5) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 34.5) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นครู ส่วนใหญ่ มปี ระสบการณ์ในการสอนมากกว่า 6 ปี (ร้อยละ 75.9)
รองลงมา มีประสบการณ์ในการสอนอยู่ระหว่าง 1-3 ปี (ร้อยละ 10.3)
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ตอนที 2: สถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับนักเรียนทีใช้ในการศึกษา
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับนักเรียน ทังกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อยอีก
2 กลุม่ คือ กลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ดังตาราง 20-22
ตาราง 20 ค่าสถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับนักเรียนของกลุม่ รวม
ตัวแปร

ค่าตําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย

1. ทักษะชีวติ
2. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
3. การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
4. การทําหน้าทีของครอบครัว
5. การสนับสนุ นทางสังคม
6. บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
7. การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
7.1 การคิดแบบสาเหตุ-ผล
7.2 การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
8. วุฒิภาวะทางจิตสังคม
8.1 ความสามารถในการมองภาพรวม
8.2 ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ
8.3 ความสามารถในการยับยังชังใจ
9. เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
10. พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
10.1 การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี
10.2 การจัดการตนเองต่อการสู บบุหรี

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

4.543
3.698
4.379
3.624
4.265
3.627

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน
1.168
1.151
1.140
1.247
1.114
1.303

1.00
1.00

6.00
6.00

3.425
3.412

1.290
1.301

1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

3.821
3.680
3.494
4.683

1.118
1.238
1.271
1.276

1.00
1.00

6.00
6.00

3.777
4.619

1.503
1.544

จากตาราง 20 พบว่า ตัวแปรสังเกตระดับนัก เรีย น ในกลุ่มนักเรียนโดยรวม มีค่าเฉลียอยู่ระหว่า ง
3.412-4.683 โดยตัวแปรทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ส่วนตัวแปรทีมีค่าเฉลีย
ตําทีสุด คือ การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
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ตาราง 21 ค่าสถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับนักเรียนของกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
ตัวแปร

ค่าตําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย

1. ทักษะชีวติ
2. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
3. การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
4. การทําหน้าทีของครอบครัว
5. การสนับสนุ นทางสังคม
6. บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
7. การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
7.1 การคิดแบบสาเหตุ-ผล
7.2 การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
8. วุฒิภาวะทางจิตสังคม
8.1 ความสามารถในการมองภาพรวม
8.2 ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ
8.3 ความสามารถในการยับยังชังใจ
9. เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
10. พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
10.1 การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี
10.2 การจัดการตนเองต่อการสู บบุหรี

1.00
1.00
1.00
1.25
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

4.784
3.766
4.590
3.678
4.407
3.662

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน
0.941
1.106
1.014
1.224
1.024
1.274

1.00
1.00

6.00
6.00

3.488
3.491

1.274
1.248

1.00
1.00
1.00
1.25

6.00
6.00
6.00
6.00

3.893
3.720
3.512
4.983

1.048
1.197
1.242
1.053

1.00
1.00

6.00
6.00

4.213
5.229

1.382
1.090

จากตาราง 21 พบว่า ตัวแปรสังเกตระดับนัก เรียน ในกลุ่มนัก เรียนทีไม่มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มี
ค่าเฉลียอยู่ระหว่าง 3.488-5.229 โดยตัวแปรทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ การจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี ส่วนตัวแปร
ทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การคิดแบบสาเหตุ-ผล
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ตาราง 22 ค่าสถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับนักเรียนของกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
ตัวแปร

ค่าตําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย

1. ทักษะชีวติ
2. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
3. การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
4. การทําหน้าทีของครอบครัว
5. การสนับสนุ นทางสังคม
6. บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
7. การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
7.1 การคิดแบบสาเหตุ-ผล
7.2 การคิดแบบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
8. วุฒิภาวะทางจิตสังคม
8.1 ความสามารถในการมองภาพรวม
8.2 ความสามารถในการแสดงความรับผิดชอบ
8.3 ความสามารถในการยับยังชังใจ
9. เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
10. พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
10.1 การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี
10.2 การจัดการตนเองต่อการสู บบุหรี

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

4.109
3.574
3.999
3.526
4.010
3.564

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน
1.313
1.257
1.221
1.300
1.229
1.355

1.00
1.00

6.00
6.00

3.312
3.269

1.314
1.383

1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

3.692
3.609
3.462
4.141

1.226
1.310
1.325
1.456

1.00
1.00

6.00
6.00

2.991
3.518

1.392
1.632

จากตาราง 22 พบว่า ตัวแปรสังเกตระดับนักเรียน ในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลีย
อยู่ระหว่าง 2.991-4.141 โดยตัวแปรทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ส่วนตัวแปร
ทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การหลีกเลียงสถานการณ์ยวยุ
ั ต่อการสูบบุหรี
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต ด้วยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ในกลุ่มรวม กลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะ
สูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ดังตาราง 23-25 ดังนี
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ตาราง 23 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวม

AVD
MNG
CAS
SCI
PER
RES
TEM
ATT
LSK
EFF
MDL
FMF
SSP
NNS

AVD
1.00
.577**
.248**
.252**
.254**
.259**
.162**
.410**
.370**
.213**
.365**
.163**
.288**
.171**

MNG

CAS

SCI

PER

RES

TEM

ATT

LSK

EFF

MDL

FMF

SSP

NNS

1.00
.220**
.265**
.297**
.285**
.203**
.600**
.546**
.269**
.517**
.205**
.443**
.180**

1.00
.592**
.492**
.457**
.354**
.155**
.130**
.471**
.172**
.428**
.306**
.411**

1.00
.573**
.447**
.424**
.205**
.133**
.405**
.255**
.414**
.304**
.411**

1.00
.520**
.510**
.267**
.269**
.441**
.315**
.424**
.369**
.380**

1.00
.487**
.362**
.297**
.478**
.312**
.365**
.293**
.337**

1.00
.202**
.260**
.450**
.243**
.414**
.289**
.412**

1.00
.691**
.313**
.670**
.166**
.509**
.143**

1.00
.333**
.636**
.170**
.492**
.156**

1.00
.359**
.619**
.406**
.547**

1.00
.281**
.658**
.144**

1.00
.378**
.553**

1.00
.355**

1.00

*P < .05, **P < .01

150

151
ตาราง 24 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี

AVD
MNG
CAS
SCI
PER
RES
TEM
ATT
LSK
EFF
MDL
FMF
SSP
NNS

AVD
1.00
.499**
.190**
.193**
.146**
.201**
.070
.332**
.332**
.178**
.323**
.104
.203**
.121*

MNG

CAS

SCI

PER

RES

TEM

ATT

LSK

EFF

MDL

FMF

SSP

NNS

1.00
.076
.135*
.211**
.209**
.131*
.550**
.475**
.201**
.530**
.130*
.360**
.102

1.00
.569**
.494**
.454**
.307**
-.038
.017
.454**
.092
.380**
.235**
.376**

1.00
.569**
.413**
.415**
-.027
-.007
.408**
.161**
.440**
.238**
.421**

1.00
.480**
.433**
.073
.123*
.450**
.287**
.469**
.319**
.381**

1.00
.434**
.196**
.133**
.450**
.226**
.396**
.192**
.335**

1.00
.056
.116*
.474**
.174**
.462**
.220**
.423**

1.00
.651**
.135*
.591**
.044
.372**
.037

1.00
.197**
.589**
.116*
.375**
.076

1.00
.223**
.605**
.273**
.547**

1.00
.197**
.576**
.023

1.00
.293**
.544**

1.00
.253**

1.00

*P < .05, **P < .01

151

152
ตาราง 25 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี

AVD
MNG
CAS
SCI
PER
RES
TEM
ATT
LSK
EFF
MDL
FMF
SSP
NNS

AVD
1.00
.526**
.332**
.316**
.387**
.367**
.332**
.332**
.264**
.230**
.271**
.236**
.308**
.253**

MNG

CAS

SCI

PER

RES

TEM

ATT

LSK

EFF

MDL

FMF

SSP

NNS

1.00
.394**
.407**
.391**
.454**
.345**
.527**
.501**
.347**
.415**
.300**
.489**
.297**

1.00
.624**
.485**
.459**
.431**
.374**
.240**
.492**
.260**
.502**
.397**
.466**

1.00
.572**
.493**
.438**
.447**
.252**
.391**
.353**
.368**
.375**
.392**

1.00
.574**
.625**
.458**
.400**
.419**
.326**
.351**
.415**
.377**

1.00
.569**
.579**
.488**
.516**
.425**
.311**
.427**
.337**

1.00
.395**
.443**
.413**
.348**
.336**
.390**
.393**

1.00
.673**
.509**
.701**
.299**
.615**
.265**

1.00
.472**
.634**
.216**
.573**
.244**

1.00
.523**
.636**
.575**
.547**

1.00
.387**
.731**
.300**

1.00
.494**
.565**

1.00
.501**

1.00

*P < .05, **P < .01

152

153
จากตาราง 23 พบว่า ในกลุม่ รวม ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง 0.130 ถึง 0.691 โดยตัว
แปรสังเกตทีมีความสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นไปในทางบวก คือ ทักษะชีวิต (LSK) กับการคิดแบบสาเหตุ-ผล
(CAS) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.691 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 รองลงมา คือ การเห็น
แบบอย่า งทีดีในการป้ องกันการสู บบุหรี (MDL) กับเจตคติต่ อพฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรี (ATT) มีค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.670 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
จากตาราง 24 พบว่า ในกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตอยู่
ระหว่าง 0.116 ถึง 0.651 โดยตัวแปรสังเกตทีมีความสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นไปในทางบวก คือ ทักษะชีวิต
(LSK) กับเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี (ATT) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.651 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.01 รองลงมา คือ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (EFF) กับการทําหน้าทีของครอบครัว
(FMF) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.605 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
จากตาราง 25 พบว่า ในกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตอยู่
ระหว่า ง 0.216 ถึง 0.731 โดยตัวแปรสังเกตทีมีความสัมพันธ์กนั สูงสุด และเป็ นไปในทางบวก คือ การเห็น
แบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี (MDL) กับการสนับสนุนทางสังคม (SSP) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ
0.731 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 รองลงมา คือ การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ อ งกันการสูบบุหรี
(MDL) กับเจตคติต่อพฤติกรรมป้ อ งกันการสู บบุหรี (ATT) มีค่าสหสัมพันธ์เพีย ร์สนั เท่ากับ 0.701 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01

ตอนที 3: สถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับครูทีใช้ในการศึกษา
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับครู ดังตาราง 26
ตาราง 26 ค่าสถิติพนฐานของตั
ื
วแปรระดับครู
ตัวแปร

ค่าตําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย

1. การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสู บบุหรีในโรงเรียน
2. บทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรีของครู

1.00
1.00

6.00
6.00

4.167
4.431

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน
1.060
0.763

จากตาราง 26 พบว่า ตัวแปรสังเกตระดับครู มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง 4.167-4.431 โดยตัวแปรทีมีค่าเฉลีย
สูงทีสุด คือ บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ส่วนตัวแปรทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ การดําเนินการนโยบาย
ป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน

154
ตาราง 27 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ ครู
ตัวแปรสังเกต
SPS
SPR

SPS
1.00
.624**

SPR
1.00

*P < .05, **P < .01
จากตาราง 27 พบว่า ในกลุม่ ครู ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตเท่ากับ 0.624 นันคือ การดําเนินการ
นโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน (SPS) กับบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู (SPR) มีค่าสหสัมพันธ์
เพียร์สนั เท่ากับ 0.624 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01

ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับนักเรียน
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองและแบบจําลองพหุระดับครังนี จําเป็ นต้องทดสอบแบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับนักเรียน และปรับแบบจําลองให้มคี วามสอดคล้องกลมกลืนก่อน โดย
แบบจําลองทีปรับแล้วนีเป็ นเพียงแบบจําลองทีใช้ตงต้
ั นในการทดสอบการเปรียบเทียบแบบจําลองและแบบจําลอง
พหุระดับต่อไป ดังนัน จึงยังไม่แปลผลความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึนของตัวแปรในแบบจําลองตังต้นนี เนืองจากขันต่อไป
ของการทดสอบทังการเปรียบเทียบแบบจําลอง จะทําการแบ่งกลุม่ นักเรียนเป็ น 2 กลุ่ม และแบบจําลองพหุระดับ
จะมีการนําตัวแปรระดับครูเข้ามาวิเคราะห์พร้อมกันในแบบจําลอง อาจมีผลทําให้ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลทีประมาณ
ได้นนเปลี
ั ยนแปลงไป
ก่อนเข้าสู่การวิเ คราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์และการวิเคราะห์แบบจําลอง
อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี จําเป็ นต้องทดสอบแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับนักเรียน ปรากฏว่า แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้ว ดังตาราง 28
ตาราง 28 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีในระดับนักเรียน
ดัชนี ความกลมกลืน
2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
2 = 170.241, df = 50, p = 0.0000
0.972
0.948
0.068
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จากตาราง 28 เมือพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานข้างต้น ปรากฏว่า แบบจําลอง
สมมติฐานทีตังไว้ส่วนใหญ่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูล แต่เส้นอิทธิพลตามสมมติฐานทีไว้มอี ิทธิพลทางลบ รวมทัง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติเป็ นจํานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับปรุงรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ โดยรู ปแบบความสัมพันธ์ที
ปรับใหม่ จะต้องมีความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่างสมเหตุสมผล
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาปรับแบบจําลองจากค่าดัชนีการปรับ (Modification index) การไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิติของค่า สัมประสิทธิอิทธิพ ล และความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีนาํ มาเป็ นเกณฑ์เ บืองต้นในการปรับรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของแบบจําลองปัจจัย เชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผู ว้ ิจยั ได้ยอมให้ความ
คลาดเคลือนในการวัดมีความสัมพันธ์กนั ได้ โดยได้ดาํ เนินการปรับแบบจําลอง ตามลําดับดังนี
1) ผูว้ จิ ยั ตัดเส้นอิทธิพลทีไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติและอิทธิพลทางลบออก 8 เส้น ได้แก่ เส้นอิทธิพล
การทําหน้าทีของครอบครัวต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เส้นอิทธิพลการสนับสนุนทางสังคมต่อการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล เส้นอิทธิพลการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เส้นอิทธิพล
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เส้นอิทธิพลการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อวุฒภิ าวะ
ทางจิตสังคม เส้นอิทธิพลการสนับสนุนทางสังคมต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เส้นอิทธิพลการทําหน้าทีของครอบครัว
ต่อเจตคติต่อ พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี และเส้นอิทธิพลการสนับสนุ นทางสังคมต่อ เจตคติต่อพฤติก รรม
ป้ องกันการสูบบุหรี
2) ผู ว้ ิจยั เพิมเส้นอิทธิพลการทําหน้าทีของครอบครัวต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง เส้น
อิทธิพลการสนับสนุ นทางสังคมต่ อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง เส้นอิทธิพลการเห็นแบบอย่างทีดีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีต่อทักษะชีวิต และเส้นอิทธิพลบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีต่อทักษะชีวิต การลากเส้นอิทธิพล
ดังกล่าวเป็ นไปตามรู ปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น (Keeler; & Kaiser. 2010) ที
กล่าวถึงปัจจัยระหว่างบุคคล เป็ นปัจจัยทีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ครอบครัว กลุม่ เพือน การเห็น
ตัวแบบทีดี รวมทังปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม เป็ นปัจจัยรอบนอกทีส่งผลต่อตัวบุคคล โดยปัจจัยวัฒนธรรม
และสิงแวดล้อมและปัจจัยระหว่างบุคคลกับปัจจัยภายในบุคคลมีปฏิสมั พันธ์ซึงกันอยู่ตลอด ดังนัน จึงมึความ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลทีปัจจัยระหว่างบุคคลและปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมส่งผลต่อปัจจัยภายใน
บุคคล
3) ผูว้ จิ ยั เพิมเส้นอิทธิพลวุฒภิ าวะทางจิตสังคมต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การลากเส้นอิทธิพล
ดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบรูปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น (Keeler; & Kaiser. 2010) ที
กล่าวถึงกระบวนการคิดพิจารณา ว่าการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒภิ าวะทางจิตสังคมมีปฏิสมั พันธ์ซึงกันและ
กัน (Cauffman; & Steinberg. 2000) โดยผูว้ จิ ยั มองว่าบุคคลจะมีวุฒภิ าวะทางจิตสังคมมากหรือน้อย ย่อมให้
เกิดพฤติกรรมเสียงได้ แต่ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล จะช่วยชังนําหนักความเสียงและประโยชน์
จากการกระทําตามบทบาทและหน้าทีทีเหมาะสมนัน อันนําไปสู่การตัดสินใจทีจะกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีได้ ดังนัน จึงมึความเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลทีวุฒภิ าวะทางจิตสังคมส่งผลต่อการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล
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4) ผูว้ ิจ ยั เพิมเส้นความสัมพันธ์ร ะหว่างคลาดเคลือนในการวัดตัวแปรสังเกต 2 เส้น คือ การ
สนับสนุนทางสังคมและการทําหน้าทีของครอบครัว และการทําหน้าทีของครอบครัวและการเห็นแบบอย่างทีดีใน
การป้ องกันการสูบบุหรี เนืองจากตัวแปรสังเกตดังกล่าวเป็ นตัวแปรทีมาจากกลุม่ ปัจจัยระหว่างบุคคลเช่นกัน ทัง 3
ตัวแปร มีการวัดเกียวกับครอบครัวเหมือนกันแต่คนละนิยามกัน จึงมีความเป็ นไปได้ทจะมี
ี ความเกียวเนืองสัมพันธ์
กันเกิดขึน
5) ผลการทดสอบจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทีมี
ต่อ พฤติก รรมป้ องกันการสูบบุหรีในระดับนัก เรีย นหลังจากปรับแบบจํา ลองแล้วนัน พบว่า แบบจําลองระดับ
นักเรียนสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลประจักษ์ ดังตาราง 29
ตาราง 29 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีในระดับนักเรียนหลังปรับแบบจําลอง
ดัชนี ความกลมกลืน
2



CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
 = 144.621, df = 60, p = 0.0000
0.980
0.970
0.052
2

จากตาราง 29 เมือพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานข้างต้น ปรากฏว่า ส่วนใหญ่
ค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ยกเว้นค่าไค-สแควร์ (2) มีนยั สําคัญทางสถิติ เนืองมาจากจํานวน
กลุ่ม ตัว อย่ า งทีมีจ ํา นวนมาก ดัง นัน จึ ง ควรพิ จ ารณาจากดัช นี ความกลมกลืน อื นๆ ประกอบเพิมเติม ดัง
ภาพประกอบ 11 และตาราง 30 จากนัน จึงได้ทาํ การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทีมีต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
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SSP

FMF

0.901

0.895

การทําหน้าที
ของครอบครัว

CAS

EFF

การสนับสนุ น
ทางสังคม

0.919

0.339**

0.839**

0.916

0.724**

0.082*

0.240**

0.790**
PER

0.911
0.922
MDL

0.774**
การเห็น
แบบอย่างทีดีฯ

ทักษะชีวิต

0.293**

LSK

0.607**

พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี

0.509**

วุฒิภาวะทาง
จิตสังคม
0.340**

AVD

0.320**

0.179**

บรรทัดฐาน
การไม่สูบบุหรี

0.410**

0.153*

0.141*

NNS

0.866**

การคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล

0.197**

การรับรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง

0.716**

SCI

0.795**
MNG

0.795**
0.854**
TEM
RES

0.277**
เจตคติต่อ
พฤติกรรม
ป้ องกันฯ
0.927

ATT
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ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรียน
Group
Within
group

ตัวแปรผล
EF

Residual variance
Within
LS
group
Residual variance
Within
AT
group
Residual variance
Within
PS
group

Residual variance
Within
RS
group
Residual variance
Within
BH
group
Residual variance

ตัวแปรสาเหตุ
SS
FF
MD
NS
MD
LS
NS
MD
FF
LS
EF
LS
PS
RS
PS
AT

Estimate
0.339
0.716
0.218
0.774
0.082
0.360
0.293
0.607
0.263
0.179
0.340
0.141
0.240
0.500
0.197
0.153
0.320
0.683
0.410
0.509
0.277
0.038

*p < .05, **p < .01

SE
0.042
0.028
0.034
0.028
0.040
0.038
0.068
0.067
0.031
0.068
0.078
0.067
0.081
0.039
0.056
0.062
0.064
0.041
0.042
0.045
0.044
0.037

Z
P-value R2
8.063** 0.000
25.163** 0.000
6.439** 0.000 0.782
27.546** 0.000
2.026*
0.043
9.466** 0.000 0.640
4.307** 0.000
9.115** 0.000
8.354** 0.000 0.737
2.646** 0.008
4.375** 0.000
2.086*
0.037
2.954** 0.003
12.875** 0.000 0.500
3.554** 0.000
2.470*
0.014
4.968** 0.000
16.766** 0.000 0.317
9.839** 0.000
11.313** 0.000
6.245** 0.000
1.030
0.303 0.962
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จากตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรียนหลังปรับแบบจําลอง พบว่า
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลต่อทักษะชีวิต อย่างมีนยั สํา คัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .082 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .179 การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .339
การทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลต่อ วุฒิภาวะทางจิตสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .141 การทําหน้าทีของครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .716 การเห็นแบบอย่างทีดีใน
การป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี วุฒภิ าวะทางจิตสังคมและทักษะชีวิต
อย่า งมีนยั สํา คัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่า สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่า กับ .293, .340 และ .774
ตามลําดับ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .197 ทักษะชีวติ มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .153 ทักษะชีวิตมีอิทธิพลต่อ
วุฒภิ าวะทางจิตสังคมและเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .240 และ .607 ตามลําดับ วุฒิภาวะทางจิตสังคมมีอิทธิพลต่อการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .320 และตัว
แปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และวุฒภิ าวะทางจิตสังคมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
.277, .410 และ .509 ตามลํา ดับ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การวัดตัวแปรสังเกตโดยใช้วิธีก าร Loading Identification
กําหนดให้ตวั แปรแฝงมีหน่วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตตัวแรก ดังนัน ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตทีใช้กาํ หนดหน่วยการวัดตัวแปรแฝงจึงไม่มกี ารทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ในกรณี ตวั แปรแฝงทีวัดจากตัว
แปรสัง เกตเพี ย งตัว เดีย วกํา หนดค่ า ความคลาดเคลือนในการวัด โดยใช้วิธี ก ารประมาณค่ า จากสู ต ร (1Reliability)*Variance ซึงได้แก่ ทักษะชีวติ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกัน
การสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี

ตอนที 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
ขันการวิเ คราะห์ การวิเคราะห์เ ปรีย บเทีย บแบบจําลองโครงสร้า งความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ทีมีต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะ
สูบบุหรีแตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝง
และเป็ นการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผล ซึงมีรายละเอียด
ดังนี

160
ขันที 1 เป็ นการกําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุม่ มีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดย
ไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุม่ มีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุ่ม ซึงหากแบบจําลองในขันนีมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโครงสร้า งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองทังสองกลุ่ม
เหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันทีขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึงจะได้นาํ แบบจําลองในขันนีเป็ นฐานในการ
ทดสอบในขันที 2
ขันที 2 เป็ นการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างทีแตกต่างกันระหว่าง
กลุม่ โดยมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
2.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันนีกับขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับ
ผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง หากมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ซึงจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบใดบ้างที
มีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.2 ขันการทดสอบว่าค่านําหนักองค์ประกอบมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยการกําหนด
เงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบนันมีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจําลองนี กับขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับ ผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง หากมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตนีมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยต้อง
ทดสอบทุกค่านําหนักองค์ประกอบทีมีการทดสอบนัยสําคัญ
2.3 ขันสรุป โดยการกํา หนดเงือนไขให้ค่า นําหนัก องค์ประกอบทุกตัวทีไม่แตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติมคี ่าเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองสรุป
ขันที 2 นี กับขันที 1 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง ถ้าไม่มนี ยั สําคัญทาง
สถิติ แสดงว่าแบบจําลองทังสองมีความกลมกลืน ไม่แตกต่างกัน ซึงจะได้นาํ แบบจําลองสรุปในขันที 2 นีเป็ นฐาน
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าอิทธิพลในการวิเคราะห์ในขันที 3 ต่อไป
การวิเคราะห์เพือหาว่าค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ถ้า
พบว่าค่านําหนักองค์ประกอบทุกตัวแปรสังเกตมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ก็ไม่ควรทีจะทําการวิเคราะห์เพือ
เปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝง เพราะอย่างน้อยทีสุดทีจะทําให้แปลความหมายของความแตกต่างค่าเฉลียตัวแปรแฝง
ได้ ตัวแปรแฝงจะต้องมีความเท่าเทียมกันในการวัดบางส่วน (Partial measurement invariance) ทีค่านําหนัก
องค์ประกอบในการวัดตัวแปรแฝงอย่างน้อย 1 ค่า ควรจะต้องเท่ากันระหว่างกลุ่ม (Byrne; Shavelson; & Muthén.
1989)
ขันที 3 การวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผลใดบ้างทีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ โดยมีขนตอนย่
ั
อยดังนี
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3.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่าง
ไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันตอนนีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระ
ของแบบจําลองทังสอง หากพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันนีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึงจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่า
อิทธิพลใดบ้างทีมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.2 ขันการทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยการกําหนดเงือนไขให้มคี ่า
อิทธิพลนันมีค่าเท่ากันระหว่ างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจ ารณาจากค่ าผลต่ างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนีกับ
แบบจําลองสรุปขันที 2 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง หากมีนยั สําคัญทาง
สถิติ แสดงว่า ค่าอิทธิพลนีมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุม่ โดยทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพล
3.3 ขันสรุป โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมคี ่าเท่ากัน
ระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองสรุปขันที 3 นีกับแบบจําลองสรุปขันที 2
ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง ถ้าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจําลอง
ทังสองมีความกลมกลืนไม่แตกต่างกัน ซึงจะได้นาํ แบบจําลองสรุปขันที 3 นีเป็ นแบบจําลองสรุป เพือตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จําเป็ นต้อง
ทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับนักเรียน และปรับแบบจําลองให้มคี วามสอดคล้องกลมกลืนก่อน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบแล้วในตอนที 4 ตารางที 29
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละขันตอนและรายละเอียดต่างๆ มีดงั ต่อไปนี
ขันที 1 เป็ นการกําหนดให้แบบจําลองของทังสองกลุม่ มีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดย
ไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลองของทังสองกลุม่ มีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุม่ ซึงในการตรวจสอบพิจารณา
จากดัชนีความกลมกลืน
ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจํา ลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า แบบจําลอง
โครงสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรในแบบจํา ลองทังสองกลุ่มเหมือ นกัน แต่ อ าจแตกต่ า งกัน ทีขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) = 226.76, df = 124, p = 0.000, RMSEA = 0.057,
2
 /df = 1.829 ซึงจะได้นาํ แบบจําลองในขันนีเป็ นฐานในการทดสอบในขันที 2
ขันที 2 เป็ นการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างทีแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ โดยมีขนย่
ั อยดังนี
2.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุม่
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ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันที 2.1 กับขันที 1 ทีระดับ
องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสองมีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 18.62, dfdiff = 4, p =
0.001) แสดงว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวแปรทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.2 ขันการทดสอบความแตกต่างกันของค่านําหนักองค์ประกอบทุกค่าทีมีการทดสอบนัยสําคัญ
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในการทดสอบความแตกต่างกัน
ของค่านําหนักองค์ประกอบ 4 ตัวแปรสังเกต กับขันที 1 มีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 จํานวน 1 ตัวแปรสังเกต
แสดงว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ จํานวน 1 ตัวแปรสังเกต โดยมีผล
การวิเคราะห์ดงั ตาราง 31
ตาราง 31 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเฉพาะทีมีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่

เงือนไข

2



df

p

เงือนไขความไม่แปรเปลียน
RMSEA  /df 2
df
p
2

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

1. ค่ านําหนักองค์ประกอบตัว แปรสัง เกต
การจัด การตนเองต่ อการสู บบุ หรีทีวัด ตัว
แปรแฝงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
(MNG
BH)

241.18

125

0.000

0.060

1.929

14.42

1

0.000

จากตาราง 31 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
เฉพาะทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่า ขันการกําหนดเงือนไขให้นาหนั
ํ กองค์ประกอบตัวแปรสังเกตการ
จัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีวัดตัวแปรแฝงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุม่ พบว่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี กับขันที 1 มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 14.42, dfdiff = 1, p = 0.000)
แสดงว่า นําหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีวัดตัวแปรแฝงพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.3 สรุปขันที 2 เป็ นการวิเคราะห์โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝงทุกตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าไค-สแควร์ (2) = 230.72, df = 127, p = 0.000, RMSEA = 0.056, 2/df = 1.817
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองทังสองไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (2diff
= 3.96, dfdiff = 3, p = 0.266) แสดงว่า แบบจําลองสรุปขันที 2 มีความกลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจําลองขันที 1
ซึงจะได้นาํ แบบจําลองสรุปขันที 2 นี ไปเป็ นแบบจําลองฐานในการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
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ขันที 3 เป็ นการวิเคราะห์เพือค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผลใดบ้างทีแตกต่าง
กันระหว่างกลุม่ โดยมีขนย่
ั อยดังนี
3.1 ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสังเกตทีมีต่อตัวแปรผลทุกตัวเท่ากันระหว่าง
กลุม่
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในขันที 3.1 กับแบบจําลองสรุป
ขันที 2 ทีระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสองมีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 79.12,
dfdiff = 16, p = 0.000) แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัวทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.2 ขันการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองในการทดสอบความแตกต่างกัน
ของค่าอิทธิพล 16 ค่าอิทธิพล กับแบบจําลองสรุปขันที 2 มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จํานวน 7 ค่าอิทธิพล
แสดงว่า มีค่าอิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ จํานวน 7 ค่าอิทธิพล โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 32
ตาราง 32 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลเฉพาะทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่

เงือนไข

2



df

p

เงือนไขความไม่แปรเปลียน
RMSEA  /df 2
df
p
2

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

1. ค่ าอิทธิพลตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี
(AT
BH)
2. ค่ าอิทธิพ ลตัว แปรทักษะชีว ิตทีมีต่อตัว
แปรเจตคติต่อ พฤติ กรรมป้ องกัน การสู บ
บุหรี
(LS
AT)
3. ค่ าอิทธิพลตัวแปรการเห็นแบบอย่างทีดี
ในการป้ องกัน การสู บ บุห รี ทีมี ต่อ ตัว แปร
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
(MD
AT)
4. ค่ าอิทธิพ ลตัว แปรทักษะชีว ิตทีมีต่อตัว
แปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
(LS
RS)

245.85

128

0.000

0.060

1.921

15.13

1

0.000

238.21

128

0.000

0.058

1.861

7.49

1

0.006

241.45

128

0.000

0.059

1.886

10.73

1

0.001

235.82

128

0.000

0.057

1.842

5.10

1

0.024
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ตาราง 32 (ต่อ)

เงือนไข

2



df

p

เงือนไขความไม่แปรเปลียน
RMSEA  /df 2
df
p
2

(ผลต่าง) (ผลต่าง)

5. ค่าอิทธิพลตัวแปรการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองทีมีต่อตัว แปรการคิด อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล
(EF
RS)
6. ค่ าอิ ทธิ พ ลตัว แปรการสนับสนุ น ทาง
สังคมทีมีต่อตัวแปรการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเอง
(SS
EF)
7. ค่าอิทธิพลตัวแปรวุฒิภาวะทางจิตสังคม
ทีมีต่อตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
(PS
RS)

236.93

128

0.000

0.058

1.851

6.21

1

0.013

234.87

128

0.000

0.057

1.835

4.15

1

0.042

262.46

128

0.000

0.064

2.050

31.74

1

0.000

จากตาราง 32 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัว
แปรผลเฉพาะทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ พบว่า
1. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีมี
ต่อตัวแปรพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเท่า กันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจําลองนีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 15.13, dfdiff = 1, p = 0.000)
แสดงว่า ค่าอิทธิพลของตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปรพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
2. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรทักษะชีวติ ทีมีต่อตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนีกับ
แบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 7.49, dfdiff = 1, p = 0.006) แสดงว่า ค่าอิทธิพลของตัว
แปรทักษะชีวติ ทีมีต่อตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบ
บุหรีทีมีต่อตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 10.73, dfdiff
= 1, p = 0.001) แสดงว่า ค่าอิทธิพลของตัวแปรการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปร
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
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4. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรทักษะชีวติ ทีมีต่อตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนีกับแบบจําลอง
สรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 5.10, dfdiff = 1, p = 0.024) แสดงว่า ค่าอิทธิพลของตัวแปรทักษะ
ชีวติ ทีมีต่อตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลแตกต่างกันระหว่างกลุม่
5. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อตัวแปร
การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลอง
นีกับแบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 6.21, dfdiff = 1, p = 0.013) แสดงว่า ค่าอิทธิพล
ของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลแตกต่างกันระหว่างกลุม่
6. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมทีมีต่อตัวแปรการรับรู ้
ความสามารถของตนเองเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนี
กับแบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 4.15, dfdiff = 1, p = 0.042) แสดงว่า ค่าอิทธิพล
ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมทีมีต่อตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเองแตกต่างกันระหว่างกลุม่
7. ขันการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรวุฒิภาวะทางจิตสังคมทีมีต่อตัวแปรการคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองนีกับ
แบบจําลองสรุปขันที 2 พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติ (2diff = 31.74, dfdiff = 1, p = 0.000) แสดงว่า ค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีมีต่อตัวแปรการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.3 สรุปขันที 3 เป็ นการวิเคราะห์โดยการกําหนดเงือนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัว
แปรผลทุกตัวทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญเท่ากันระหว่างกลุม่
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจําลองทังสองไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (2diff
= 7.86, dfdiff = 9, p = 0.548) แสดงว่า แบบจําลองสรุปขันที 3 มีความกลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจําลองสรุปขัน
ที 2 จึงได้นาํ แบบจําลองสรุปขันที 3 เป็ นแบบจําลองทีใช้สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบ
และค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ แสดงค่าสัมประสิทธิคะแนนมาตรฐาน
ตามภาพประกอบ 12
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0.91

SSP

0.89

FMF

การสนับสนุ น
ทางสังคม

EFF

0.07
(0.21**)

0.92

0.77**

การทําหน้าที
ของครอบครัว

0.26**
(0.01)

การรับรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง

NNS

0.27**

PER

MDL

หมายเหตุ

การเห็น
แบบอย่างทีดีฯ

0.73**

ทักษะชีวิต

-0.01
(0.47**)

LSK

AVD

0.06
(0.75**)

0.71**
พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี

0.57**

RES

0.79**
(0.40**)

0.56**
(0.90**)
MNG

0.76**
0.82**
TEM

0.77**

0.89
0.93

0.84**

วุฒิภาวะทาง
จิตสังคม
0.24**

0.05

0.80**

การคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล

0.24**
(0.01)

0.21**

บรรทัดฐาน
การไม่สูบบุหรี

SCI

0.48**

0.16*

0.91

CAS

0.38**
(-0.01)
เจตคติต่อ
พฤติกรรม
ป้ องกันฯ

1)
เป็ นเส้นอิทธิพลทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2) ค่าทีอยู่นอกวงเล็บ เป็ นค่าสัมประสิทธิของกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี; และค่าทีอยู่ในวงเล็บ เป็ นค่าสัมประสิทธิของกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี

0.92

ATT

ภาพประกอบ 12 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีโดยแสดงเส้นทีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่
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จากแบบจําลองตามภาพประกอบ 12 เป็ นผลการประมาณค่ าสัมประสิทธิอิทธิพ ลมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี โดยการกําหนดเงือนไข
ให้ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีส่งผลต่อ ตัวแปรผลทุก ค่าทีไม่
แตกต่ า งกันอย่างมีนยั สํา คัญมีค่า เท่า กันระหว่า งกลุ่ม ผลการวิเคราะห์พ บว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนไม่
แตกต่างกับแบบจําลองทีไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้มคี ่าสัมประสิทธิใดๆ เท่ากันระหว่างกลุม่ จึงได้นาํ แบบจําลองนี
เป็ นแบบจําลองทีใช้สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีวัดตัวแปรแฝงและ
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่
แบบจําลองได้กาํ หนดให้ทุกตัวแปรแฝงมีหน่วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรแฝงนัน
ดังนันตัวแปรสังเกตแรกจึงไม่มกี ารทดสอบนัยสําคัญของค่านําหนักองค์ประกอบ ดังนัน ในการเปรียบเทียบค่า
นําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตจึงเป็ นการเปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอืนทีไม่ได้
ใช้หน่วยการวัดของตัวแปรแฝง จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตส่ วนใหญ่ไม่
แตกต่างกันระหว่างกลุม่ พบค่านําหนักองค์ประกอบทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ จํานวน 1 ค่านําหนักองค์ประกอบ
ดังนี
1. ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีใช้วดั ตัวแปรแฝง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีพบว่าในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.56 ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 แสดงว่า กลุม่ นักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีวัดตัวแปรแฝง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
นอกจากนี ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ ยังพบว่า
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผลโดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ทังนีมีค่าอิทธิพลทีแตกต่าง
กันระหว่างกลุม่ 7 ค่าอิทธิพล ซึงสามารถจําแนกได้เป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มทีหนึ ง เป็ นกลุ่มทีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผล ซึงในกลุ่มนักเรียนทีไม่มี
แนวโน้ม ทีจะสู บ บุ ห รี มีค่ า อิ ท ธิ พ ลสู ง กว่ า กลุ่ม นัก เรี ย นทีมีแ นวโน้ม ทีจะสู บ บุ ห รี มีจ ํา นวน 4 ค่ า อิ ท ธิ พ ล
ประกอบด้วย
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 มีนยั สําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ .01 ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.01 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
แสดงว่า กลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีทีมีต่อตัวแปรผลพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี สูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
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2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทกั ษะชีวิตทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึงพบว่า
ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 มีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 ส่วนในกลุ่ม
นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มนักเรียนทีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทกั ษะชีวติ ทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สูงกว่า
กลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.26 มีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า
กลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อตัว
แปรผลการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
4. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทกั ษะชีวติ ทีมีต่อตัวแปรผลเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ซึงพบว่า ในกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.79 มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40 มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 แสดงว่า
กลุ่มนักเรีย นทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่า อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ ทกั ษะชีวิตทีมีต่อ ตัวแปรผลเจตคติต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี สูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
กลุ่มทีสอง เป็ นกลุ่มทีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อ ตัวแปรผล ซึงในกลุ่มนักเรียนทีไม่มี
แนวโน้ม ทีจะสู บ บุ ห รี มีค่ า อิ ท ธิ พ ลตํากว่ า กลุ่ม นัก เรี ย นทีมีแ นวโน้ม ทีจะสู บ บุ ห รี มีจ ํา นวน 3 ค่ า อิ ท ธิ พ ล
ประกอบด้วย
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปรผล
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
-0.01 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.47 มีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 แสดงว่า กลุ่มนัก เรียนทีไม่มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุก ารเห็น
แบบอย่า งทีดีในการป้ อ งกันการสูบบุหรี ทีมีต่อตัวแปรผลเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ตํากว่ากลุ่ม
นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการสนับสนุนทางสังคมทีมีต่อตัวแปรผลการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วน
ในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.21 มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 แสดงว่า กลุ่ม
นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการสนับสนุนทางสังคมทีมีต่อตัวแปรผลการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ตํากว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
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3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.06 ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในกลุ่ม
นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.75 มีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 แสดงว่า กลุม่ นักเรียน
ทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล ตํากว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
สรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 ทีกําหนดว่า “แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและ
กลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัว
แปรแฝงและมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผลแตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะทีมีความแตกต่างกัน
บางส่วน ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 เป็ นบางส่วน
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี นอกจากเปรียบเทียบค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้
วัดตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผลลัพธ์แล้ว การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียตัว
แปรแฝงของแบบจําลองถือเป็ นขันตอนสําคัญ เพราะผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝง ทําให้ทราบว่ากลุ่ม
นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงทีศึกษาในการ
วิจยั แตกต่างกันหรือไม่ เพือทําความเข้าใจบริบทของนักเรียนทังสองกลุม่ ได้ชดั เจนขึน ดังตาราง 33
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ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทมีี ต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี

ตัวแปร
1. พฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
2. การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
3. วุฒิภาวะทางจิตสังคม
4. เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บบุหรี
5. ทักษะชีวติ
6. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
7. การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
8. การทําหน้าทีของครอบครัว
9. การสนับสนุ นทางสังคม
10. บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝง
ไม่มีแนวโน้มที
มีแนวโน้มที
ไม่แตกต่างกัน
จะสูบบุหรี
จะสูบบุหรี
-0.56**
-0.09
-0.29**
-0.18
-0.18
0.02
-0.68**
-0.23*
-0.44**
-0.14
-

*p<.05, **p<.01
จากตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัย
เชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนที
มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ซึงในการวิเคราะห์ได้กาํ หนดให้กลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีเป็ นกลุ่มฐาน และ
ให้กลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีเป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนัน หากพบผลว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็ นลบ
แสดงว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
แต่ถา้ หากพบผลว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็ นบวก แสดงว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าเฉลียตัวแปร
แฝงตํากว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัย
เชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนที
มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จํานวน 1 ตัวแปร
แฝง ได้แก่ การทําหน้าทีของครอบครัว และมีค่าเฉลียตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01
จํานวน 4 ตัวแปรแฝง ได้แก่ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี วุฒิภาวะทางจิตสังคม การเห็นแบบอย่างทีดีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี และการสนับสนุนทางสังคม
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โดยทัง 5 ตัวแปรแฝง เป็ นตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็ นลบ แสดงว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี 5 ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรผล ได้แก่
พฤติกรรมป้ อ งกันการสูบบุหรี ตัวแปรปัจจัยการคิดพิจารณา ได้แก่ วุฒิภาวะทางจิตสังคม และตัวแปรปัจจัย
ระหว่างบุคคล ได้แก่ การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัวและการสนับสนุน
ทางสังคม
สรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 ทีกําหนดว่า “ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุ ทีมีต่ อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่า งกลุ่มนัก เรีย นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิง
สาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุ่มนักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่าเฉลียตัวแปร
แฝงแตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะทีแตกต่างกันเพียงบางส่วน ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
ข้อ 3 เป็ นบางส่วน

ตอนที 6 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระดับ
ในขันนี เป็ นการนําแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับนักเรียนทีผ่านการปรับแบบจําลองให้มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มาทําการสร้างแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
พหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับนักเรียนและ
ระดับครู และทําการทดสอบตามสมมติฐานทีได้ตงไว้
ั ผลการวิเคราะห์จึงนําเสนอดังตาราง 34
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ได้ยกระดับตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่ วุฒิภาวะทางจิตสังคม (TPS) การคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (TRS) และพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี (TBH) ขึนมาจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคล โดย
ตัวแปรแฝงเหล่านีไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกันของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มก่อนทีจะนํามา
วิเคราะห์และสรุปเป็ นคะแนนตัวแปรระดับครู เพราะตัวแปรแฝงเหล่านียังคงเป็ นตัวแปรระดับบุคคลมาโดยตลอด
และในการตังสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ในการวิจยั ครังนียังคงให้ตวั แปรแฝงเหล่านีเป็ น
ตัวแปรระดับบุคคลอยู่เช่นเดิม ทังนีธรรมชาติของตัวแปรแฝงเหล่านีมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเฉิน แมทธิว
และบลิส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ทีได้จาํ แนกประเภทตัวแปรระดับกลุ่มประเภทนีว่าเป็ นแบบ
Summary Index Model หรือ Additive Aggregate Indices ซึงเป็ นการวัดตัวแปรระดับกลุ่มทีได้มาจาก
ค่ า เฉลียของผลรวมคะแนนตัวแปรในระดับบุค คล การให้คํา นิย ามวิธี ก ารวัด ตัวแปรจึง เป็ น การอธิ บายถึง
คุณลักษณะของกลุม่ ด้วยการนิยามจากการรับรูใ้ นระดับบุคคล และไม่จาํ เป็ นต้องเกิดขึนจากการรับรูป้ ระสบการณ์
ต่างๆ ร่วมกันของสมาชิกในกลุม่ แต่อย่างใด ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกันของคะแนน
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ตัวแปรภายในกลุม่ ทีได้กล่าวข้างต้น แต่สาํ หรับการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับในทางปฏิบตั ินนั การวิเคราะห์เส้น
อิทธิพ ลข้า มระดับจากตัวแปรระดับกลุ่มลงมายังตัวแปรระดับบุคคลตามทีได้ต งสมมติ
ั
ฐ านไว้ไม่สามารถทําได้
โดยตรง แต่จะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากอิทธิพลของตัวแปรระดับกลุ่มทีมีต่อความแปรปรวนทีเกิดขึนในระดับ
กลุม่ ของตัวแปรระดับบุคคลนันๆ เป็ นเพียงการกระทําเพือการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ขา้ มระดับของตัวแปร
เท่านัน ดังนัน สัญลักษณ์ “C” จึงเป็ นการแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ (Cross-level effects) ทีประกอบ
ได้ดว้ ยเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนและบทบาทในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครูกบั ตัวแปรแฝงระดับบุคคลทียกระดับไปเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม ซึงสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
การวิจยั ในครังนีทีมีการตังสมมติฐานเกียวกับอิทธิพลของตัวแปรระดับครูทข้ามระดั
ี
บมายังตัวแปรระดับนักเรียน
ตาราง 34 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและระดับครู
ดัชนีความกลมกลืน
2



CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
 = 270.843, df = 98, p = 0.0000
0.893
0.849
0.058
2

จากตาราง 34 เมือพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐาน ปรากฏว่าค่าดัชนีความ
กลมกลืน ได้แก่ ค่า CFI และ TLI ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ โดยผูว้ จิ ยั มองว่าแบบจําลองดังกล่าวยังไม่ได้ระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนในระดับครู ดว้ ย นันแสดงให้เห็นว่าหากในปรากฎการณ์จ ริงมีความสัมพันธ์ใน
ระดับครูเกิดขึนก็จะทําให้แบบจําลองนันไม่สอดคล้องกับข้อมูลทีเกิดขึนจริง จึงเป็ นเหตุผลทีสนับสนุ นความสําคัญ
ของการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้า งความสัมพันธ์พ หุร ะดับ ด้วยเหตุผลนี ผูว้ ิจยั จึงได้ทดสอบแบบจํา ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ทงในระดั
ั
บนักเรียนและระดับครู ไปพร้อมกัน โดยเริมจากการปรับรู ปแบบความสัมพันธ์
ใหม่ พิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลองควบคู่กบั ความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของตัวแปรได้อย่างสมเหตุสมผล โดยผูว้ ิจ ยั ได้ทาํ การตัดเส้นอิทธิพลทีไม่มนี ยั สําคัญ นันคือ ตัวแปรแฝงการ
ดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน (TP) ทีมีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และตัวแปรแฝงบทบาท
ในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู (TR) ทีมีผลต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (TRS) และวุฒิภาวะทางจิตสังคม
(TPS) ทังนี เนืองจากตัวแปรระดับครู การปฏิบตั ิของครูยงั เป็ นลักษณะทีถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครูไปยังกลุม่ นักเรียน แต่ยงั ไม่เพียงพอทีจะทําให้นกั เรียนมีการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและมีวุฒิ
ภาวะทางจิตสังคมเพือป้ องกันการสูบบุหรีได้
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ผูว้ จิ ยั ได้เพิมเส้นอิทธิพลการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน (TP) ทีมีต่อบทบาทใน
การป้ องกันการสูบบุหรีของครู (TR) จากงานวิจยั ของสุภาพร ธนะชานันท์ (2548) พบว่า มาตรการป้ องกันสิงเสพย์
ติดในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการอบรมสังสอนของครูอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของโวลด์และคณะ (Wold; et al. 2004) พบว่า นโยบายปลอดบุหรีในโรงเรียน ช่วยให้ครู ตอ้ งปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่า งทีดีโดยไม่สูบบุหรีในโรงเรีย น นันคือ มีการจํา กัดและบังคับใช้การไม่สูบบุหรีในโรงเรียน ซึงถือ เป็ น
บทบาทหนึงของครูในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวนักเรียน และผูว้ จิ ยั ได้เพิมเส้นอิทธิพลบทบาทในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครูต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองของนักเรียน จากงานวิจยั ของบาจากา (Bagaka. 2011)
พบว่า ครูทมีี ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในวิชาคณิตศาสตร์ นันคือ หากครูมบี ทบาทในการสอนด้านใดด้านหนึง ก็จะช่วยผลักดันให้นกั เรียนเกิดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในด้านดังกล่าว จึงทําให้ตอ้ งยกระดับตัวแปรแฝงการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (TEF)
จากระดับนักเรียนขึนไปเป็ นระดับครู
ทังนี ภายหลังจากการปรับแบบจําลองแล้ว พบว่าผลการทดสอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังตาราง 35
ตาราง 35 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียนและระดับครู หลังปรับแบบจําลอง
ดัชนี ความกลมกลืน
2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > 0.05
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.08

ค่าสถิติ
2 = 219.121, df = 94, p = 0.0000
0.965
0.949
0.051

จากตาราง 35 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับที
มีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับนักเรียนและระดับครู ปรากฏ
ว่าส่วนใหญ่ดชั นีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ ยกเว้นค่าไค-สแควร์ (2) มีนยั สําคัญทางสถิติ เนืองมาจาก
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทีมีจาํ นวนมาก ดังนัน จึงควรพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนอืนๆ ประกอบเพิมเติม ดังนัน
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพ หุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรีย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตาราง 36 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรียนและระดับครู
Group
Within
group
Within
group
Within
group
Within
group

Within
group
Within
group

ตัวแปรผล
EF
Residual variance
LS
Residual variance
AT
Residual variance
PS

Residual variance
RS
Residual variance
BH

Residual variance
Between
TR
group Residual variance
Between
TEF
group Residual variance
Between
TPS
group
Residual variance

ตัวแปรสาเหตุ
SS
FF
MD
MD
LS
NS
MD
LS
EF
PS
RS
PS
AT
TP
TR
TP
TR

Estimate
0.335
0.713
0.217
0.806
0.350
0.293
0.596
0.278
0.285
0.313
0.293
0.498
0.230
0.411
0.685
0.402
0.517
0.283
0.039
0.834
0.304
0.443
0.803
-0.052
-0.094
0.980

SE
0.052
0.043
0.053
0.052
0.084
0.124
0.121
0.058
0.065
0.107
0.095
0.073
0.097
0.117
0.085
0.084
0.102
0.077
0.052
0.142
0.237
0.120
0.106
0.364
0.418
0.055

Z
P-value R2
6.405** 0.000
16.768** 0.000
4.088** 0.000 0.783
15.560** 0.000
4.185** 0.000 0.650
2.359*
0.018
4.939** 0.000
4.776** 0.000 0.722
4.402** 0.000
2.922** 0.003
3.093** 0.002
6.848** 0.000 0.502
2.370*
0.018
3.525** 0.000
8.091** 0.000 0.315
4.787** 0.000
5.084** 0.000
3.670** 0.000
0.757
0.449 0.961
5.875** 0.000
1.286
0.199 0.696
3.700** 0.000
7.555** 0.000 0.197
-0.144
0.886
-0.224
0.823
17.796** 0.000 0.020
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ตาราง 36 (ต่อ)
Group
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
Between
TRS
TEF
group Residual variance
Between
TBH
TPS
group
TRS
Residual variance

Estimate
0.382
0.854
0.591
0.493
0.421

SE
0.129
0.098
0.217
0.123
0.154

Z
2.974**
8.686**
2.718**
4.016**
2.733**

P-value R2
0.003
0.000 0.146
0.007
0.000
0.006 0.579

*p < .05, **p < .01
จากตาราง 36 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับนักเรียนและระดับครู ของแบบจําลอง
โครงสร้า งความสัมพันธ์ป ัจ จัย เชิง สาเหตุ พ หุร ะดับทีมีต่ อ พฤติ ก รรมป้ องกัน การสู บบุ หรีของนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบทบาทในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีของครูอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .834
บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครูมอี ิทธิพลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .443 การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อการคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .382 การ
คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒภิ าวะทางจิตสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพ ลมาตรฐานเท่ากับ .493 และ .591 ตามลําดับ นอกจากนี การ
ดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนและบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ไม่มอี ิทธิพลต่อวุฒิ
ภาวะทางจิตสังคม โดยการวิเ คราะห์แบบจํา ลองพหุร ะดับ พบปัญหาในการวิเ คราะห์ เนืองจากแบบจําลอง
สมมติฐ านมีจาํ นวนค่ าสัมประสิทธิทีต้อ งประมาณค่ า มากกว่า จํา นวนกลุ่ม ทํา ให้ส่งผลต่ อการวิเ คราะห์ Nonpositive definite matrix จึงจําเป็ นต้องแก้ปญั หาโดยการปรับแบบจําลองด้วยการลดจํานวนค่าสัมประสิทธิที
ประมาณค่า ผูว้ จิ ยั จึงตัดเส้นสัมประสิทธิทีไม่มนี ยั สําคัญในระดับนักเรียนออกไป ซึงได้แก่ เส้นอิทธิพลระหว่าง
ทักษะชีวติ และการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เส้นอิทธิพลระหว่างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีและทักษะชีวิต และเส้น
อิทธิพลระหว่างการทําหน้าทีของครอบครัวและวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิพล
โดยรวม (Total Effect: TE) ของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีแสดงด้วยค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐาน
อิทธิพล
เส้นทาง
Estimate
ปัจจัยทีส่งผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี (ระดับนักเรียน)
Effect from MD to AT
DE
MD
AT
0.293
IE
MD
LS
AT
0.481
TE
MD
AT
0.773
ปัจจัยทีส่งผลต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม (ระดับนักเรียน)
Effect from NS to PS
DE
NS
PS
0.285
IE
TE
NS
PS
0.285
ปัจจัยทีส่งผลต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม (ระดับนักเรียน)
Effect from MD to PS
DE
MD
PS
0.313
IE
MD
LS
PS
0.236
TE
MD
PS
0.549
ปัจจัยทีส่งผลต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (ระดับนักเรียน)
Effect from NS to RS
DE
NS
RS
IE
NS
PS
RS
0.117
TE
NS
RS
0.117
Effect from MD to RS
DE
MD
RS
IE
MD
PS
RS
0.128
MD
LS
PS
RS
0.097
TE
MD
RS
0.225

S.E.

Z

0.124
0.118
0.043

2.359*
4.075**
18.085**

0.065
0.065

4.402**
4.402**

0.107
0.085
0.062

2.922**
2.787**
8.846**

0.044
0.044

2.675**
2.675**

0.055
0.047
0.070

2.326*
2.069*
3.219**
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ตาราง 37 (ต่อ)
อิทธิพล
เส้นทาง
Effect from FF to RS
DE
FF
RS
IE
FF
EF
RS
TE
FF
RS
Effect from SS to RS
DE
SS
RS
IE
SS
EF
RS
TE
SS
RS
ปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี (ระดับนักเรียน)
Effect from NS to BH
DE
NS
BH
IE
NS
PS
BH
NS
PS
RS
TE
NS
BH
Effect from MD to BH
DE
MD
BH
IE
MD
PS
BH
MD
AT
BH
MD
PS
RS
MD
LS
PS
MD
LS
AT
MD
LS PS RS
TE
MD
BH
Effect from FF to BH
DE
FF
BH
IE
FF
EF
RS
TE
FF
BH

BH

BH
BH
BH
BH

BH

Estimate

S.E.

Z

0.164
0.164

0.071
0.071

2.323*
2.323*

0.077
0.077

0.033
0.033

2.298*
2.298*

0.147
0.047
0.195

0.033
0.024
0.044

4.490**
1.998*
4.435**

0.162
0.083
0.052
0.122
0.136
0.039
0.593

0.067
0.041
0.024
0.052
0.051
0.021
0.056

2.407*
2.013*
2.129*
2.349*
2.685**
1.871
10.545**

0.066
0.066

0.024
0.024

2.749**
2.749**
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ตาราง 37 (ต่อ)
อิทธิพล
เส้นทาง
Estimate
Effect from SS to BH
DE
SS
BH
IE
SS
EF
RS
BH
0.031
TE
SS
BH
0.031
ปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี (ระดับครู)
Effect from TP to TBH
DE
TP
TBH
IE
TP
TPS
TBH
-0.031
TP
TR
TPS TBH
-0.046
TP
TR TEF TRS TBH 0.070
TE
TP
TBH
-0.007
*p < .05, **p < .01

S.E.

Z

0.012
0.012

2.556*
2.556*

0.212
0.218
0.031
0.188

-0.146
-0.212
2.254*
-0.062
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-0.052
C

การดําเนินการ
นโยบายป้ องกัน
การสูบบุหรี
0.834**

การสนับสนุ น
ทางสังคม

0.591**

วุฒิภาวะทางจิตสังคม
-0.094

บทบาทในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครู

0.335**
0.713**

C

0.443**
C

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง

การรับรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง

0.230*

ตัวแปรระดับครู

การคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล

ตัวแปรระดับนักเรียน

0.411**
0.285**

พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี

0.517**

วุฒิภาวะทาง
จิตสังคม
0.293**

0.313**
การเห็น
แบบอย่างทีดีฯ

0.493**

0.402**

การทําหน้าที
ของครอบครัว

บรรทัดฐาน
การไม่สูบบุหรี

การคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล

0.382*

พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี

ทักษะชีวิต

0.596**

0.806**
0.285*

เจตคติต่อ
พฤติกรรม
ป้ องกันฯ

0.283**

*p < .05, **p < .01
ภาพประกอบ 13 สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับนักเรียนและระดับครู
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จากตาราง 37 และภาพประกอบ 13 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ
สามารถสรุปตามตัวแปรผลลัพธ์ของการศึกษาในครังนี คือ
1) การเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพ ลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อเจตคติต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านทักษะชีวิต มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .481 และการเห็น
แบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสู บ
บุหรี มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .293
2) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .285
3) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อวุฒภิ าวะทางจิต
สังคม โดยผ่านทักษะชีวติ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .236 และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกัน
การสูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ ากับ
.313
4) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็นผล โดยผ่าน
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .117
5) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล โดยผ่านวุฒิภาวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพ ลมาตรฐานเท่ากับ .128 และการเห็น
แบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยผ่าน
ทักษะชีวติ และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .097
6) การทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดย
ผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .164
7) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยผ่าน
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .077
8) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดย
ผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .147 และบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพล
ทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคมและการคิดอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผล มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .047
9) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสู บบุหรี โดยผ่านวุฒิภาวะทางจิตสังคม มีค่า สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .162 การเห็น
แบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดย
ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .083 การเห็นแบบอย่างทีดี
ในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านวุฒิภาวะ
ทางจิตสังคมและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .052 การเห็นแบบอย่างทีดี
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ในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านทักษะชีวิต
และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .122 และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกัน
การสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านทักษะชีวติ และเจตคติต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .136
10) การทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดย
ผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
.066
11) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดย
ผ่านการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
.031
12) การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .070
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น จึงชีให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัว
แปรการเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ อ งกันการสูบบุหรีทีมีต่ อพฤติกรรมป้ อ งกันการสูบบุหรีมีความสํา คัญทีสุด
เนืองจากมีค่าอิทธิพลโดยรวม (Total effect) มากทีสุด (TE = 0.593) นอกจากนีรู ปแบบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคมก็มคี วามสําคัญเช่นเดียวกัน เนืองจากมีค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) มากทีสุด
(IE = 0.162)

บทที 6
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาเรือง “อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจยั และการวิเคราะห์พหุระดับ” ซึงได้
ดําเนินการออกแบบวิธีการวิจยั เชิงปริมาณหลายวิธี (Multimethod quantitative study) (Saunders; Lewis;
& Thornhill. 2012) โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ข้อ ได้แก่
1. เพือรวบรวมองค์ความรู แ้ ละสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่ม
เยาวชน
2. เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีต่างกัน
3. เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจยั ระยะที 1 เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในวัตถุประสงค์
การวิจยั ที 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ น เป็ นรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เป็ นรายงานการวิจยั ทีมีอยูใ่ นห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ และห้องสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษาทีมีรายงานการวิจยั อย่างกว้างขวาง และเป็ นรายงานการวิจยั จากฐานข้อมูลนานาชาติทสํี านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ให้การรับรอง รวมทังเป็ น
รายงานการวิจยั ทีมีอยู่ในเอกสารการประชุมทีเกียวข้องกับบุหรี ทีศึกษาในประเด็นปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน
การวิจยั ระยะที 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณในวัตถุประสงค์ที 2-3 โดยในวัตถุประสงค์ที 2 เป็ นการ
เปรียบเทียบแบบจําลองระหว่างกลุม่ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2560 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
สตูล และไม่เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อน สามารถแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ นักเรียนทีไม่
มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํา นวน 334 คน กับกลุ่มนัก เรีย นทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํา นวน 182 คน และใน
วัตถุประสงค์ที 3 เป็ นการวิเคราะห์พหุระดับ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและไม่เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรีมาก่อน จํา นวน 516 คน และครู ทีปรึกษาประจําห้อ งเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 58 คน
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจยั ระยะที 1 เป็ นแบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั เบืองต้นทีสืบค้นได้ ใช้บนั ทึกงานวิจยั ทีเกียวข้องทังหมด
ทีสืบค้นได้ แบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั ทีเข้าเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก ใช้บนั ทึกงานวิจยั ทีผ่านตามเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก
แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ใช้ประเมินคุณภาพงานวิจยั ประเภทต่างๆ และแบบสกัดข้อมูล ใช้สกัดข้อมูลทีสําคัญ
ของงานวิจยั ทีผ่านการประเมินคุณภาพงานวิจยั แล้ว
การวิจยั ระยะที 2 เป็ นแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามฉบับสําหรับนักเรียน แบ่ง
ออกเป็ น 11 ตอน โดยตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลพืนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง ตอนที 2-11 เป็ นแบบวัดตัวแปร
ทีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี แบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล แบบวัด
วุฒิภาวะทางจิตสังคม แบบวัดเจตคติต่ อ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี แบบวัด ทัก ษะชีวิต แบบวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง แบบวัด การเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ องกันการสู บบุหรี แบบวัดการทํา หน้า ทีของ
ครอบครัว แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคม และแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี และ 2) แบบสอบถามฉบับ
สําหรับครู แบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดยตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที 2-3 เป็ น
แบบวัดตัวแปรทีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน และ
แบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู โดยแบบวัดในการวิจยั ครังนีมีค่าเชือมันทังฉบับอยู่ระหว่าง 0.765
ถึง 0.945
การวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจยั ในครังนี แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจยั ระยะที 1 ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ งานวิจยั ที
สืบค้นได้และผ่านการประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยงานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เมต้า (Meta-Analysis) และงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยการสังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic
Synthesis)
การวิจยั ระยะที 2 ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิตพิ นฐานของกลุ
ื
ม่ ตัวอย่าง ได้แก่ การแจกแจง
ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพืนฐานของตัวแปรทีใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) สําหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที 2 ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลอง
ระหว่างกลุม่ เพือทดสอบความไม่แปรเปลียนของการวัดตัวแปรแฝง (Invariance Analysis) และความแตกต่าง
ของค่าเฉลียตัวแปรแฝง (Latent Mean Difference) ด้วยโปรแกรม LISREL และสําหรับการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ก ารวิจ ยั ที 3 ใช้การวิเคราะห์แบบจํา ลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel
Structural Equation Modeling: MSEM) ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ด้วย
โปรแกรม Mplus
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สรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั ระยะที 1
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอการสรุปผลการวิจยั ระยะที 1 ตามผลการวิจยั ทีได้จากการสังเคราะห์งานวิจยั
1. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เริมต้นด้วยการสืบค้นข้อมูลงานวิจยั ทังงานวิจยั ของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ทําให้ได้งานวิจยั จํานวน 810 เรือง จากนัน จึงคัดเลือกงานวิจยั ทีเป็ นบทความทีเข้าถึงฉบับ
เต็มผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่ได้และงานวิจยั ทีมีความซําซ้อนในหลายๆ ฐานข้อมูล จึงทําให้
เหลืองานวิจยั จํานวน 279 เรือง ต่อมา เข้าสู่เกณฑ์การคัดเข้า-คัดออก (Inclusion-Exclusion Criteria) ตาม
เกณฑ์ PICO และ PICo ทําให้ได้งานวิจยั จํานวน 23 เรือง และได้นาํ งานวิจยั ทัง 23 เรืองเข้าสู่การประเมิน
คุณภาพงานวิจยั (Quality appraisal) โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพงานวิจยั ของสถาบันโจแอนนาบริกส์
(Joanna Brigg Institute) และผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์งานวิจยั ทีมีคุณภาพสูงจะต้องได้คะแนนมากกว่า 80% จึง
ทําให้ตอ้ งคัดงานวิจยั ทีไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน 80% ออก จํานวน 7 เรือง โดยเหลืองานวิจยั ทังสิน จํานวน 16 เรือง
ซึงสามารถแบ่งเป็ นการวิจยั กึงทดลอง จํานวน 10 เรือง การวิจยั เชิงทดลอง จํานวน 1 เรือง การวิจยั เชิงคุณภาพ
จํานวน 1 เรือง การวิจยั เชิงประเมิน จํานวน 1 เรือง การวิจยั ภาคตัดขวาง จํานวน 1 เรือง และการวิจยั ปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่วม จํานวน 2 เรือง
2. การวิเคราะห์เมต้า นําเสนอตามสมมติฐานที 1 “ขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน มีค่าแตกต่างจากศูนย์”
เนืองจากตัวแปรตามทีศึกษาแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พฤติกรรม
หลีก เลียงการสูบบุหรี และพฤติก รรมการจัดการตนเองต่ อการสู บบุหรี ผลการวิเคราะห์ค่า ขนาดอิทธิพลของ
งานวิจยั จําแนกตามกลุม่ พฤติกรรม พบว่า
2.1 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีค่าขนาดอิทธิพ ล
จํานวน 9 ค่า โดยโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ม้ คี ่าขนาดอิทธิพลสูงสุด (d = 1.505)
รองลงมาคือ การได้รบั แรงสนับสนุนจากผูป้ กครอง (d = 1.500) ส่วนโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจเพือป้ องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมมีค่าขนาดอิทธิพลตําสุด (d = 0.426)
2.2 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี มีค่าขนาดอิทธิพล
จํานวน 8 ค่า โดยโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนมีค่าขนาดอิทธิพลสู งสุด (d = 0.966) รองลงมาคือ
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี (d = 0.931) ส่วนทักษะแก้ปญั หามีค่าขนาดอิทธิพลตําสุด (d = 0.460)
2.3 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี มีค่าขนาด
อิทธิพล จํานวน 5 ค่า โดยโปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด (d =
0.708) รองลงมาคือ โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับการชีแนะนโยบายเพือ
ป้ องกันการสูบบุหรี (d = 0.501) ส่วนโปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง มีค่าขนาดอิทธิพล
ตําสุด (d = 0.129)
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2.4 ค่าขนาดอิทธิพลทีได้ดงั กล่าวไม่มคี วามเป็ นเอกพันธ์ (Heterogeneity) นันคือ งานวิจยั แต่ละ
เรืองทีนํามาทบทวนมีลกั ษณะแตกต่างกัน สามารถนํามาทําการวิเคราะห์เพือรวมผลของการวิจยั ได้ โดยใช้รูปแบบ
อิทธิพลเชิงสุ่ม (Random-effect model) พบว่า 1) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี เท่ากับ 0.912 (95% CI: 0.614-1.230) 2) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรี เท่ากับ 0.652 (95% CI: 0.568-0.735) 3) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยที
เกียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี เท่ากับ 0.451 (95% CI: 0.266-0.637) ซึงค่าขนาด
อิทธิพลรวมทังสาม พบนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
2.5 อคติจากการตีพมิ พ์ (Publication bias) โดยพิจารณาจากกราฟรูปกรวย (Funnel plot) เป็ น
การตรวจสอบว่า มีอคติเกิดขึนจากงานวิจยั ทีตีพมิ พ์หรือไม่ ดูจากการสมมาตรของกราฟ โดยใช้วิธีการของเบกก์
(Begg; & Mazumdar. 1994) พบว่า ค่า Kendall’s Tau เท่ากับ 0.000-0.500 ซึงไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ แสดง
ว่ากราฟรูปกรวย (Funnel plot) มีลกั ษณะทีมีความสมมาตร (Symmetry) นันคือ ไม่พบอคติทีเกิดขึนจากการ
ตีพมิ พ์ จึงทําให้ผลการวิเคราะห์เมต้าในครังนีมีความเหมาะสม
2.6 จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยการวิเ คราะห์เมต้า ทําให้ได้ต วั แปรทีเกียวข้องกับ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะชีวิต การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การสนับสนุนทางสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี
3. การสังเคราะห์แก่นเรือง โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขันตอนในการสังเคราะห์แก่นเรืองของโธมัสและ
ฮาร์เดน (Thomas; & Harden. 2008) พบว่า แก่นเรืองทีสร้างขึนใหม่ มีจาํ นวน 4 แก่นเรือง ได้แก่ การ
ดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู บรรทัดฐานการไม่สูบ
บุหรี และการทําหน้าทีของครอบครัว
4. ผลการบูรณาการการสังเคราะห์ข ้อมูล ทําให้ได้ข ้อค้นพบทีเป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชนทีนําไปสู่การวิจยั ระยะที 2 แบ่งเป็ น 3 กลุ่มปัจจัยหลัก 1) ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่
ทักษะชีวติ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง 2) ปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกัน
การสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู และ 3)
ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ได้แก่ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีใน
โรงเรียน นอกจากนี ยังค้นพบปัจจัยการคิดพิจารณาเพิมเติม ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
สรุปผลการวิจยั ระยะที 2
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอการสรุปผลการวิจยั ระยะที 2 ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2-4 ดังนี
1. สรุปผลของสมมติฐานการวิจยั ที 2 “แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและ
กลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน”
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จากสมมติฐานการวิจยั ที 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 334 คน และ
กลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 182 คน โดยขันที 1 เป็ นการกําหนดให้
แบบจําลองของทังสองกลุม่ มีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มกี ารกําหนดเงือนไขให้แบบจําลอง
ของทังสองกลุม่ มีความเท่ากัน พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกดัชนีบ่งบอกว่า แบบจําลองในขันตอนนีมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองของทังสองกลุ่ม
เหมือ นกัน แต่ อ าจแตกต่ า งกันทีขนาดความสัม พันธ์ร ะหว่า งตัว แปร ซึงต้อ งวิเ คราะห์เ ปรี ย บเทีย บนําหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัวแปรแฝง และเปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผล
ดังนี
- ผลการเปรียบเทียบนําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวในแบบจําลองระหว่างกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้ม
ทีจะสูบบุหรี พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ยกเว้นค่านําหนักองค์ประกอบของ 1 ตัวแปรสังเกตที
แตกต่างกันระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
1) นําหนัก องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตการจัดการตนเองต่ อการสูบบุหรีทีวัดตัวแปรแฝง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พบว่า ในกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่า
นําหนักองค์ประกอบเท่า กับ 0.56 และกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมีค่า
นําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90
- ผลการเปรียบเทียบค่าอิทธิพลทุกตัวในแบบจําลองระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที
ไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า มีค่า
อิทธิพลทีแตกต่างกันระหว่างกลุม่ 7 ค่าอิทธิพล ซึงสามารถจําแนกได้เป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มทีหนึ ง เป็ นค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผล ซึงในกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มที
จะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลสูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 4 ค่าอิทธิพล ประกอบด้วย
1) ค่ าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุเ จตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปรผล
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 ส่วน
ในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.01
2) ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทกั ษะชีวิตทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึง
พบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.24 ส่วนในกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะ
สูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01
3) ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล ซึงพบว่า ในกลุ่ม นักเรีย นทีไม่มีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี มีค่าอิทธิพ ลเท่า กับ 0.26 ส่วนในกลุ่ม
นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01
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4) ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทกั ษะชีวติ ทีมีต่อตัวแปรผลเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี ซึงพบว่า ในกลุ่มนักเรีย นทีไม่มีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี มีค่า อิทธิพลเท่ากับ 0.79 ส่วนในกลุ่มนักเรีย นทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.40
กลุ่มทีสอง เป็ นค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทมีี ต่อตัวแปรผล ซึงในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะ
สูบบุหรี มีค่าอิทธิพลตํากว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จํานวน 3 ค่าอิทธิพล ประกอบด้วย
1) ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อตัวแปร
ผลเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงพบว่า ในกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -0.01 ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.47
2) ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุการสนับสนุนทางสังคมทีมีต่อตัวแปรผลการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเอง ซึงพบว่า ในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.07 ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.21
3) ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีมีต่อตัวแปรผลการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล ซึงพบว่า ในกลุ่ม นัก เรีย นทีไม่มีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี มีค่า อิทธิพ ลเท่ากับ 0.06 ส่วนในกลุ่ม นัก เรีย นทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.75
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุม่ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใช้วดั ตัว
แปรแฝงและมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีมีต่อตัวแปรผลแตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะทีมีความแตกต่างกัน
บางส่วน
2. สรุปผลของสมมติฐานการวิจยั ที 3 “ค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัย
เชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะ
สูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน”
จากสมมติฐานการวิจยั ที 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุที
มีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
และกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จํานวน 1 ตัวแปรแฝง และแตกต่า งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จํานวน 4 ตัวแปรแฝง โดยทัง 5 ตัวแปรแฝง เป็ นตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็ นลบ แสดงว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้ม
ทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี 5 ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัว
แปรผล ได้แก่ พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ตัวแปรปัจจัยการคิดพิจารณา ได้แก่ วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และตัว
แปรปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคม
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จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิง
สาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ระหว่างกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี และกลุ่มนักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี พบว่า มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงแตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะทีแตกต่างกันเพียงบางส่วน
3. สรุปผลของสมมติฐานการวิจยั ที 4 “แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมี
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์”
จากสมมติฐานการวิจยั ที 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในระดับนักเรียนและระดับครู ส่วนใหญ่ดชั นีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ดังนัน แบบจําลอง
โครงสร้า งความสัมพัน ธ์ป จั จัย เชิงสาเหตุพ หุ ร ะดับทีมีต่ อ พฤติก รรมป้ องกันการสู บ บุหรี ของนัก เรีย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับเส้นความสัมพันธ์ใหม่ จึงทําให้
ได้ผลการวิจยั ซึงมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนี
1) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ อ งกันการสู บบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตคติต่ อพฤติก รรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านทักษะชีวติ และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติ
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
2) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
3) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม ผ่าน
ทักษะชีวติ และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงต่อวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
4) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ผ่านวุฒภิ าวะทางจิต
สังคม
5) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล ผ่านทักษะชีวติ และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
6) การทํา หน้า ทีของครอบครัวมีอิทธิพ ลทางอ้อ มต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ผ่า นการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง
7) การสนับ สนุ นทางสังคมมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ การคิดอย่า งเป็ นเหตุเ ป็ นผล ผ่า นการรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง
8) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านวุฒิภาวะทาง
จิตสังคม และบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านวุฒิภาวะทางจิต
สังคมและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
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9) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี ผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสู บบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคมและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การ
เห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านทักษะชีวติ และ
วุฒภิ าวะทางจิตสังคม และการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี ผ่านทักษะชีวติ และเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
10) การทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการรับรู ้
ความสามารถของตนเองและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
11) การสนับสนุ นทางสังคมมีอิทธิพ ลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านการรับรู ้
ความสามารถของตนเองและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
12) การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี ผ่านบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองและการคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

อภิปรายผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั ระยะที 1
ในการอภิปรายผลการวิจยั ระยะที 1 สามารถแบ่งการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. การรวบรวมองค์ความรู เ้ กียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน พบว่า งานวิจยั ทีนํามาสังเคราะห์
งานวิจยั ในครังนีมีการสืบค้นจํานวนมากถึง 810 เรือง แต่ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเคราะห์ดว้ ยการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบ (Systematic review) ซึงเป็ นวิธีการหนึงทีใช้ในการจัดการปริมาณข้อมูลจํานวนมาก ด้วยการ
ค้นหา ประเมิน และสังเคราะห์เพือแยกข้อมูลทีไม่สาํ คัญหรือด้อยคุณภาพออกไป (Mulrow. 1994) จึงทําให้ได้
งานวิจยั ทีมีคุณภาพสูงและมีความน่าเชือถือจํานวนทังสิน 16 เรือง โดยเป็ นองค์ความรูท้ สํี าคัญเกียวกับพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชน ซึงการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบดังกล่าว
นันมีความแตกต่ า งจากการสังเคราะห์งานวิจ ยั ทีไม่ใช้ก ารทบทวนวรรณกรรมอย่า งเป็ นระบบ เนืองจากการ
สังเคราะห์งานวิจยั โดยปกติแล้วจะนํางานวิจยั ทีสืบค้นเกียวกับประเด็นนันทังหมดมาทําการสังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น
งานวิจยั กึงทดลองอาจจะมีหรือไม่มกี ลุ่มควบคุม สถิติทีใช้อาจจะไม่มคี วามเหมาะสม หรืองานวิจยั เชิงคุณภาพ
อาจจะไม่มคี วามสอดคล้องกันระหว่า งระเบีย บวิธีวิจยั กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึงสิงเหล่านีแสดงให้เห็นถึง
งานวิจยั ทีมีคุณภาพด้อยกว่า หากนํางานวิจยั ทีด้อยคุณภาพมาทําการสังเคราะห์สรุปรวมงานวิจยั อาจมีการตีความ
ผลการวิจยั ทีผิดพลาดได้ (Garbage in, garbage out) ดังนัน ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจึงควรมี
การคัดงานวิจยั ทีมีคุณภาพด้อยหรือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานวิจยั ออกให้ชดั เจน สอดคล้องกับแนวคิด
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การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของแกรนท์และบูธ (Grant; & Booth. 2009) ทีกล่าวว่า การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบให้ความสําคัญกับการรวบรวมงานวิจยั การขจัดงานวิจยั ทีด้อยคุณภาพ และการสรุปผล
ทีดีทสุี ดทีมีอยู่
ทังนี ขันตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เพือให้ได้คาํ ตอบสําหรับการศึกษานี ได้ดาํ เนินการ
โดยนักวิจยั อย่างน้อย จํานวน 2 คน ทําหน้าทีคัดเลือกงานวิจยั อย่างเป็ นอิสระต่อกัน กรณีเกิดความขัดแย้งกันหรือ
เห็นไม่สอดคล้องกัน ได้มกี ารปรึกษากับผู ้ทีมีความรูเ้ รืองวิจยั และมีประสบการณ์ในด้านระเบียบวิธีวจิ ยั อีกท่านหนึง
เพือหาข้อสรุปว่างานวิจยั นันผ่านเกณฑ์คดั เข้า-คัดออกหรือไม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจยั หรือไม่
ซึงหลักฐานจากการวิจยั ดังกล่าวนีจึงมีความน่าเชือถือ เป็ นการขจัดอคติจากการเลือกงานวิจยั (Selection bias)
นันคือ งานวิจยั ทีเลือกเข้ามาหรือประเมินผ่านเกณฑ์ไม่ได้มาจากผูว้ ิจยั เป็ นคนเลือกเพียงคนเดียว แต่ตอ้ งมีการ
ประเมินว่ามีความเห็นร่วมกัน (Consensus) ในการคัดเลือกงานวิจยั นันๆ ซึงในงานวิจยั ครังนี พิจารณาได้จากค่า
ความเชือมันแบบ Inter-rater เท่ากับ .78 ถึง .84 พบว่ามีความเชือมันสูง ประเมินกีครังก็ได้คาํ ตอบในลักษณะ
เดียวกัน นอกจากนื ได้นาํ งานวิจยั ทังทีได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่แล้ว (Published studies) และงานวิจยั ทีไม่ได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ (Unpublished studies) เนืองจากโดยปกติแล้ว บรรณาธิการบทความมักจะเลือกตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยั ทีพบผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมากกว่างานวิจยั ทีไม่พบความแตกต่าง นันคือ เกิด
อคติจากการตีพมิ พ์ (Publication bias) ซึงผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบอคติจากการตีพมิ พ์ดว้ ยการทดสอบทางสถิติ พบว่า
ไม่มอี คติทเกิ
ี ดขึนจากการตีพมิ พ์ ดังนัน งานวิจยั ทีคัดเลือกเข้ามา 16 เรือง จึงถือว่าเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทีมี
คุณภาพสูง และไม่มอี คติจากการเลือกงานวิจยั
งานวิจ ยั ที เข้า เกณฑ์เ ป็ น งานวิจ ัย ทีมีแ บบแผนการวิจ ัย เป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative
research) โดยเน้นแบบแผนการวิจยั เชิงทดลองเป็ นหลัก จากข้อค้นพบดังกล่าวทําให้ทราบถึงแนวโน้มของงานวิจยั
ว่าส่วนใหญ่เป็ นแบบแผนการวิจยั ทีมีการค้นหาหรือยืนยันคําตอบทีมีอยู่แล้วเท่านัน ดังนันอาจจะไม่ได้องค์ความรู ้
ใหม่เท่าทีควร และสะท้อนให้เห็นถึงมีการทําวิจยั ซําๆ ขาดการต่อยอดการวิจยั ขาดการขยายผลการวิจยั ไปสู่กลุ่ม
ตัวอย่างทีมีขนาดใหญ่ขนึ สอดคล้องกับการศึกษาของโธมัส แมคเลลาน และเพอร์เรร่า (Thomas; McLellan; &
Perera. 2015) และการศึกษาของนิชโิ อและคณะ (Nishio; et al. 2018) ทีสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเกียวกับโปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ทนํี ามาศึกษา
เป็ นแบบแผนการวิจ ยั เชิงทดลอง แสดงให้เ ห็นถึงความอิมตัวของงานวิจ ยั ของกลุ่มเยาวชนในด้านนี และใน
การศึกษาเกียวกับประเด็นพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นพฤติกรรมหนึงทีเยาวชนควรได้รบั การป้ องกัน เป็ น
การยังยังอย่างมีสติในการปฏิเสธตัวกระตุน้ ทีทําให้เกิดการสูบบุหรี ซึงการป้ องกันการสูบบุหรีในทีนี เป็ นการป้ องกัน
ระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) เป็ นลักษณะของการป้ องกันตนเองเพือไม่ให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี เป็ น
การป้ องกันนักสูบหน้าใหม่ เป็ นการมุง่ เน้นทีตัวเยาวชนเอง ว่าเยาวชนจะไม่นาํ พาตนเองไปยุ่งเกียวกับบุหรี รวมทังมี
การเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันให้กบั นักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสิงเสพติด ด้วยรู ปแบบ
จิตวิทยา-สังคม (The psycho-social model) ของนาวลิส (สุภาพร ธนะชานันท์. 2548; อ้างอิงจาก Nowlis.
1997) เป็ นรูปแบบทีเน้นตัวบุคคล มีการเสริมสร้างภูมคิ มุ ้ กันให้กบั เยาวชน และสภาพแวดล้อมทางสังคมทีมีส่วน
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ช่วยในการส่งเสริมไม่ให้เยาวชนต้องหันไปพึงพาสิงเสพติด ดังนัน การจัดกระทําโปรแกรมต่างๆ ด้วยการวิจยั เชิง
ทดลองเพือพัฒนานักเรียนให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีจึงเป็ นสิงทีเหมาะสม เพราะการจัดกระทําด้วยวิธี
ต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับกลุม่ เยาวชนในการพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนให้มกี ารสร้างภูมคิ ุม้ กันเพือ
ป้ องกันตนเองจากสูบบุหรี
ในขณะเดียวกัน งานวิจยั ทีเข้าเกณฑ์ เริมมีการทําวิจยั เกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีด้วยวิธีวจิ ยั
เชิงคุณภาพขึนมาบ้าง สะท้อนให้เห็นว่าความสนใจในประเด็นทีเกียวข้องด้วยระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพยังไม่ได้รบั
ความสนใจเท่าทีควร ซึงเป็ นแบบแผนการวิจยั ทีมีการค้นหาสิงใหม่จากบริบทนันๆ นันคือ เป็ นงานวิจยั ทีทีความ
เข้าใจปรากฎการณ์ทีเกิดขึน โดยการใช้วิธีคน้ หาข้อสรุ ปข้อความจริงด้วยตรรกะแบบอุปนัย (Induction) คือ
เริมต้นการสร้างความรูด้ ว้ ยการสังเกต รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ปรากฎการณ์ต่างๆ ตามทีมีอยู่หรือเกิดขึนมา
ก่อนแล้ว จนเพียงพอ และวิเคราะห์ผลสรุปมาเป็ นข้อสรุปทัวไป/สมมติฐาน หรือทฤษฎีทีนําไปใช้กบั เรืองอืนๆ ที
เกิดขึนจํานวนมาก อันเป็ นแนวทางในการสร้างความรู ้ (อมาวสี อัมพันศิริรตั น์. 2557) ซึงงานวิจยั ทีเข้าเกณฑ์
ดังกล่าวเป็ นการค้นหาเงือนไขหรือสาเหตุว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงสามารถป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีได้ ด้วย
การค้นหาความจริงทังจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เพือสร้างเป็ นข้อสรุปขึนมาใหม่ ดังนัน งานวิจยั
ดังกล่าวจึงทําให้ได้องค์ความรูใ้ หม่เกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผลการวิจยั ครังนีจึงน่าจะมีประโยชน์ต่อ
การวางแผนสนับสนุ นแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพต่อ ไป ทําให้ได้ขอ้ ค้นพบทีเป็ นประโยชน์ต่ อการพัฒนาการ
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ เยาวชนในบริบทในปัจจุบนั ทีมีความเป็ นพลวัตเป็ นอย่างมาก
2. การสังเคราะห์ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มเยาวชน ผูว้ ิจยั ได้หยิบยก
ประเด็นข้อค้นพบทีสําคัญในแต่ละส่วนมาวิเคราะห์เชือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือเป็ น
ข้อ สังเกตให้กบั ผู ท้ ีสนใจศึกษาและทํา การวิจ ยั เกียวกับพฤติกรรมป้ อ งกันการสู บบุหรีในกลุ่ม เยาวชน โดยมี
รายละเอียดดังนี
2.1 ผลการวิเ คราะห์เ มต้า จากผลการศึก ษาค่ า ขนาดอิทธิ พ ลตามปัจ จัย เชิงสาเหตุ ทีมีผ ลต่ อ
พฤติก รรมป้ องกันการสู บบุหรีในกลุ่มเยาวชน พบว่า โปรแกรมจัดกระทํา ทีมีค่า ขนาดอิทธิพ ลสู งสุด นันคือ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ โดยมีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 1.505 สะท้อนให้เห็นว่า
ตัวแปรจัดกระทําทีนํามาศึกษาในงานวิจยั เชิงทดลองเป็ นตัวแปรทีมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่ม
เยาวชนเป็ นอย่างมาก ทังนี เนืองจากโปรแกรมทดลองหรือชุดฝึ กอบรมต่าง ๆ เป็ นตัวแปรอิสระทีมีการจัดกระทําที
มุง่ ให้นกั เรียนเกิดการเปลียนแปลงในเชิงพฤติกรรม นําไปสู่การทําให้บุคคลเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี จากงานวิจยั ของดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) เห็นว่ากระบวนการเรียนรู ต้ ามทฤษฎีปญั ญาสังคมของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) นันคือ การทําให้เด็กได้เห็นแบบอย่างทีดีถงึ วิธีการป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นสิงทีจะทํา
ให้เด็กวัยรุ่นเกิดการเรียนรูแ้ ละมีการพัฒนาเกียวกับทักษะชีวติ ในด้านการตระหนักในตนเองเกียวกับการสูบบุหรี
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปญั หา และทักษะการปฏิเสธ ซึงทักษะชีวติ เปรียบเสมือนตัวเชือมโยงความรู ้ เจต
คติและค่านิยมของบุคคล กับความสามารถทางจิตสังคม แม ้ว่าจะมีความรูเ้ พียงอย่างเดียว บางครังก็ยงั ไม่เพียงพอ
ดังนัน ทักษะชีวิตต้องได้รบั มาจากการฝึ กฝนความสามารถขันพืนฐานในการเผชิญปัญหาและสิงท้าทายต่าง ๆ
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สามารถปรับ ตัว และเลือ กทางเดิน ชีวิต ได้อ ย่ า งเหมาะสม หากบุค คลมีท กั ษะชีวิตแล้ว โอกาสในการเกิ ด
ความสามารถทางจิตสังคมก็จะเร็วยิงขึน ทักษะชีวติ จึงเป็ นตัวกระตุน้ หรือแรงจูงใจทีจะเผชิญปัญหา ปรับตัว และ
จัดการสิงท้าทายรอบตัว เพือให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวก (WHO. 1993: 4) เช่น การพบเจอกับสถานการณ์สุ่ม
เสียงต่อการสูบบุหรี สามารถเกิด พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตทีผ่านมา พบว่า
การฝึ กฝนทักษะชีวติ ให้กบั เด็กวัยรุ่น จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ (Botvin; Eng; & Williams.
1980; Botvin; & Kantor. 2000) ส่วนตัวแปรทีมีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด นันคือ การได้รบั แรงสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครอง ครู และเพือน สะท้อ นให้เห็นว่า การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นตัวแปรทางสังคมทีมีความสํา คัญต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี บุคคลทีมีนยั สําคัญต่อกลุม่ วัยรุ่น ได้แก่ ผูป้ กครอง ครู และกลุม่ เพือน จะเป็ นผูท้ ี
มีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงเพือให้วยั รุ่นสามารถหลีกเลียงหรือป้ องกันตนเองจาก
การสูบบุหรีได้ โดยกลุม่ เหล่านีอาจมีการสนับสนุ นทังทางด้านอารมณ์ความรู ส้ ึก เช่น การให้กาํ ลังใจเมือสามารถ
ปฏิเสธการสูบบุหรีจากผูอ้ ืนได้ การได้รบั คําชมเชยเมือบอกหรือสัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
การยกตัวอย่างโทษของบุหรี การได้รบั ความรูท้ เกี
ี ยวข้องบุหรี และด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการทํากิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี เป็ นต้น ซึงสิงเหล่านีช่วยทําให้วยั รุ่นลดความเสียงทีจะสูบบุหรีลง
รูส้ กึ อบอุ่น มีกาํ ลังใจ มีความมันใจในการป้ องกันการสูบบุหรีของตนเอง รวมทังก่อให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีได้มากขึนด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของศุภรัตน์ อิมวัฒนกุล (2552) ทีศึกษาโปรแกรมทักษะชีวิต โดยนํา
การสนับสนุ นทางสังคมร่ วมด้วย ทําให้วยั รุ่นเกิดพฤติก รรมป้ องกันการสูบบุหรี ได้มากขึน โดยข้อ ค้นพบทัง
โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวติ และการสนับสนุนทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณชนก จันทชุม (2549ข) ที
สังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสูบบุหรีและการดืมสุราโดยการวิเคราะห์เมต้า พบว่า วิธีการต่างๆ ทีจัดกระทํา
ให้มขี นาดอิทธิพลต่อการป้ องกันการสูบบุหรี ส่วนใหญ่มงุ่ พัฒนาปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ การฝึ กทักษะชีวิต ทัง
ยังมีการจัดกระทําทีนําปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมด้วย
2.2 ผลการสังเคราะห์แก่นเรือง ข้อมูลงานวิจยั เชิงคุณภาพล้วนศึกษาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในกลุม่ เยาวชน ทําให้ได้แก่นเรืองทีสําคัญ ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน บทบาทใน
การป้ องกันการสูบบุหรีของครู บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี และการทําหน้าทีของครอบครัว จะเห็นได้ว่าแก่นเรือง
ดังกล่าวทังหมดให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของเด็กวัยรุ่น เนืองจาก
แก่นเรืองดังกล่าว ได้มาจากวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยงานวิจยั เชิงคุณภาพทีสืบค้นได้เป็ นงานวิจยั ทีเน้นศึกษาทํา
ความเข้าใจปรากฎการณ์ในบริบทสภาพแวดล้อมทีมีต่อ การป้ องกันการสู บบุหรีของเยาวชน จึงทําให้ได้ป จั จัย
ภายนอกทีสําคัญ ได้แก่ โรงเรียน สือ ชุมชน และครอบครัว เป็ นตัวแทนทีสําคัญในการช่วยให้นกั เรียนหล่อหลอม
ให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณชนก จันทชุม (2549ก) ศึกษากลวิธีที
สํา คัญในการป้ องกันการสู บบุหรีของนัก เรีย น โดยนํา ครอบครัว โรงเรียน รวมทังชุมชนเข้า มามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการดําเนินงานเพือป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน มีโครงการทีมุง่ พัฒนาปัจจัยภายนอกของนักเรียน เป็ น
การเฝ้ าระวังสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีอาจเอือหรือสนับสนุ นให้นกั เรียนสูบบุหรี ทังสภาพแวดล้อมทีบ้าน โรงเรียน
และชุมชนทีเด็กอาศัยอยู่ ซึงการดําเนินงานป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นนั ส่วนหนึง
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ขึนอยู่กบั สภาพแวดล้อมหรือบริบทของชุมชน และปัจจัยเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างของ
ชุมชน ความสัมพันธ์ทีดีของคนในชุมชน ความพร้อมและความเข้มแข็งของผูน้ าํ ชุมชน สัมพันธภาพทีดีภายใน
ครอบครัว ตลอดจนความเข้มแข็งของผู บ้ ริหารโรงเรียน เป็ นต้น โดยปัจ จัย ภายนอกเหล่า นีถือเป็ นปัจ จัย ทีมี
ความสําคัญทีช่วยให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
2.3 ผลการบูรณาการการสังเคราะห์ขอ้ มูล ใช้กรอบรู ปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทาง
สุขภาพในวัยรุ่น ซึงมีความเป็ นพฤติก รรมศาสตร์ โดยได้อธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุทงปั
ั จจัยภายในบุคคล ปัจจัย
ระหว่างบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมของการเกิดกระบวนการคิดพิจารณาทีเหมาะสม นําไปสู่การ
แสดงพฤติก รรม ดังนัน จึงได้อ ภิปรายข้อ ค้นพบทีอธิบายพฤติก รรมมนุ ษย์ตามกรอบรู ปแบบบู ร ณาการของ
พฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น ทีได้บูรณาการแนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศน์ (Ecological systems theory)
ของบรอนเฟนเรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1979; 1994) มีแนวคิดว่า โครงสร้างหรือบริบทของสภาพแวดล้อมที
มีอิทธิพลต่อรูปแบบและลักษณะพัฒนาการของมนุษย์ นันคือ บุคคลจะเกิดขึนได้อนั เนืองมาจากการมีปฏิสมั พันธ์
กับสิงแวดล้อ มรอบตัว หรือ สิงแวดล้อมเป็ นบริบททางด้านพัฒนาการของบุคคลพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน
ดังนัน พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึนจากปัจจัยทีสําคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคลเป็ นสิงทีอยู่ภายใน
ตัวบุคคลทีทําให้เกิดพฤติกรรม 2) ปัจจัยระหว่างบุคคลเป็ นปัจจัยทีอยู่ใกล้ตัวบุคคลมากทีสุด มีปฏิสมั พันธ์กบั ตัว
บุคคลมากทีสุด และ 3) ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมเป็ นปัจจัยทีอยู่ไกลตัวออกไปแต่มปี ฏิสมั พันธ์กบั ตัว
บุคคล เข้ามาเป็ นตัวกําหนดให้บุคคลในการแสดงพฤติกรรมหนึงๆ ดังนัน พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของกลุ่ม
เยาวชนจะสามารถเกิดขึนให้เป็ นทีประจักษ์ได้ ย่อมเกิดมาจากสาเหตุสาํ คัญหลัก 3 ปัจจัย ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.3.1 ปัจจัยภายในบุคคล
1) ทักษะชีวติ จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่า ทักษะชีวติ เป็ นตัวแปรทางจิตทีส่วนใหญ่มกี าร
จัดกระทําเพือพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มวัยรุ่น ซึงการจัดกระทําทักษะชีวิตดังกล่าว พบว่า มีค่า
ขนาดอิทธิพลสูงมาก จากผลการวิจยั พบว่าการฝึ กฝนทักษะชีวติ เป็ นวิธีการหนึงทีมีประสิทธิผลในการป้ องกันการ
สูบบุหรี แอลกอออล์ และการใช้สารเสพติดอืนๆ (Botvin; et al. 1992; Botvin; & Kantor. 2000; Griffin; et
al. 2003; Seal. 2006) กลุม่ วัยรุ่นเป็ นวัยหัวเลียวหัวต่อ มีการเปลียนแปลงทังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีอิสระอยากจะทําอะไรด้วยตัวของตัวเองมากขึน มีความอยากรู อ้ ยากเห็นอยาก
ลอง มีความต้องการการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึงของกลุม่ เพือน มีความตืนเต้นต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่
ซึงบุหรีถือ เป็ นสิงแปลกใหม่ในกลุ่มวัย นี โดยมองว่า คนทีสูบบุหรี มีความเท่ ดู มคี วามมันใจ และบุหรีเป็ นสิงที
ยัวยวนให้อยากรูอ้ ยากลอง อีกทังบุหรียังเป็ นสิงสําคัญในการชวนเข้าร่วมกลุม่ จากเพือนรุ่นเดียวกัน แม ้กระทังจาก
รุ่นพี ซึงการให้ความรู เ้ พียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยให้พฤติกรรมเกิดการเปลียนแปลง (Kelly; & Barker. 2016)
เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลก (WHO. 1994) กล่าวว่า ความรู ้ เจตคติ ค่านิยาม เป็ นส่วนสําคัญในการป้ องกัน
พฤติกรรม แม ้สิงเหล่านีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมทีเราต้องการ แต่ไม่สามารถทํานายได้ว่าจะเกิดการเปลียนแปลง
พฤติกรรมได้เสมอไป แมว้ ยั รุ่ นจะมีความรู เ้ รืองบุหรีเป็ นอย่างดี แต่ ก็ยงั คงมีพฤติกรรมการสูบบุหรีได้เ ช่นกัน
ดังนัน การมีทกั ษะชีวติ จึงเปรียบเสมือนตัวเชือมโยงความรู ้ เจตคติ ค่านิยม กับการป้ องกันปัญหาทางด้านสุขภาพ
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วัยรุ่นจึงมีความจําเป็ นต้องได้รบั การฝึ กฝนความสามารถขันพืนฐานในการเผชิญกับปัญหาและสิงท้าทายต่า งๆ ที
เกิดขึนในชีวติ ประจําวัน โดยงานวิจยั ของดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) ซึงพบว่าการจัดกระทําด้วยทักษะชีวิตมีค่า
ขนาดอิทธิพ ลสูงสุด พบว่า ควรพัฒนาทัก ษะชีวิตด้านความตระหนัก รู ใ้ นตนเอง ด้า นการตัดสินใจ ด้า นการ
แก้ปญั หา และด้านการปฏิเสธ จึงจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถทําให้วยั รุ่นมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา ปรับตัว และจัดการสิงกระตุน้ ยัวยุรอบตัวได้ ซึงจะนําไปสู่การมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
2) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง เป็ นตัวแปรทางจิตทีมีการจัดกระทําเพือพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงการจัดกระทําสร้างเสริม
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองดังกล่าว มีค่าขนาดอิทธิพลสูง รองลงมาจากทักษะชีวิต จากผลการวิจยั พบว่า
การสร้างเสริมให้เด็กวัยรุ่นมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เป็ นวิธีการทีมีประสิทธิผลช่วยทําให้เกิดการป้ องกัน
การสูบบุหรี (Vitória; Silva; & De Vries. 2011; de Josselin de Jong; et al. 2014) โดยการรับรู ้
ความสามารถของตนเองเป็ นความเชือของบุคคลเกียวกับความสามารถ ซึงเป็ นตัวกําหนดระดับของพฤติกรรมและ
ดํา เนินการกระทํา พฤติก รรมทีส่งผลกับการใช้ชีวิตของบุคคลนัน ความเชือในความสามารถของตนเองเป็ น
ตัวกําหนดสิงทีบุคคลรูส้ กึ คิด จูงใจ รวมทังพฤติกรรมด้วย โดยวัยรุ่นทีมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง จะมีผล
ต่อแบบแผนการคิด การจูงใจ ความรูส้ กึ และการเลือกกระทําพฤติกรรม (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2544: 31-32)
เด็ก จะสามารถตีความและมองสถานการณ์การสูบบุหรี ว่าเป็ นสิงทีเขาไม่ควรทํา มองว่า หากมีการสูบบุหรี ใน
อนาคตเขาจะเป็ นโรคทางเดินหายใจ โรคเกียวกับตับ ปอด และความเสียหายทางสมอง ดังนัน เด็กทีมีการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง จะมองเห็นภาพตนเองไม่ตกไปอยู่ในสถานการณ์ทสุี ่มเสียงต่อการสูบบุหรี สามารถกํากับ
และควบคุมตนเองไม่ให้ไปสู่สถานการณ์นนๆ
ั ได้ ทังยังมีแนวโน้มทีจะหลีกเลียงกิจกรรมและสถานการณ์ทีนําไปสู่
ความเสียงในการสูบบุหรี เลือกกระทํากิจกรรมในสภาพแวดล้อมทีเขาสามารถจัดการได้ ดังนัน การเสริมสร้างการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง จะช่วยส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เป็ นการสร้างเสริมและพัฒนาให้
บุคคลเกิดความเชือว่าตนเองมีความสามารถทีจะกระทําพฤติกรรมพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้
2.3.2 ปัจจัยระหว่างบุคคล
1) การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่า การเห็น
แบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นตัวแปรทีได้มาจากการจัดกระทําพัฒนาทักษะชีวติ เนืองจากโปรแกรม
ดังกล่าวเป็ นการจัดกิจ กรรมให้เด็กวัยรุ่นเกิดการเรียนรู แ้ ละเกิดการเปลียนแปลงพฤติก รรม ด้วยกระบวนการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีปญั ญาสังคม โดยมุง่ เน้นกิจกรรมให้ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบ
ประกอบด้วยตัวแบบทีเป็ นบุคคล รู ปภาพ สัญลักษณ์ สไลด์ สือวิดิทศั น์ การกําหนดสถานการณ์จาํ ลอง การใช้
คําถาม การอภิปรายกลุม่ การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ เกมและการสาธิต เป็ นต้น ซึงทุกกิจกรรมใช้ตวั
แบบ ดังนัน ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีจะทําให้เด็กวัยรุ่นเกิดพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี ตามทฤษฎีการเรียนรู ท้ างสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1971) ว่าตัวแบบมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้
ผ่า นกระบวนการทีสํา คัญ ซึงการได้เ ห็นตัวแบบในการป้ องกันการสู บบุหรีจากบุคคลทีมีความใกล้ชิดและมี
ความสําคัญกับเด็กวัยรุ่น จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นเลือกใส่ใจตัวแบบนัน สามารถจดจําสิงทีตัวแบบกระทําได้มาก จน
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นําไปสู่การกระทํา และจะแสดงพฤติกรรมในแง่การป้ องกันการสูบบุหรีได้มากขึนอันเนืองมาจากการกระตุน้ และ
เสริมแรง จะยิงให้เกิดการแสดงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุรีย ์ อุสาหะ และคณะ
(2558) ทีได้สงั เคราะห์อภิมานงานวิจยั ปัจจัยป้ องกันพฤติกรรมการสูบบุหรีในเยาวชนไทย พบว่า การได้เห็นตัวแบบ
หรือประสบการณ์ผูอ้ ืนจะช่วยป้ องกันพฤติกรรมการสูบบุหรีได้
2) การทําหน้าทีของครอบครัว จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่า การทําหน้าทีของครอบครัว มี
ผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงข้อค้นพบนีได้มาจากงานวิจยั ทีเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
สังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis) ดังกล่าว การทําหน้าทีของครอบครัวเป็ นตัวแปรทีช่วยส่งเสริมให้เกิด
การป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น (Shakib; et al. 2003) โดยผูว้ จิ ยั มองว่าครอบครัวทีมีการทําหน้าทีได้อย่าง
สมบูรณ์ ได้แก่ มีสมั พันธภาพทีดีระหว่างนักเรียนวัยรุ่นกับพ่อแม่ หรือแมแ้ ต่สมาชิกในครอบครัว มีความอบอุ่น
ได้รบั การยอมรับ และได้รบั การอบรมเลียงดูจากพ่อแม่ จะช่วยป้ องกันไม่ให้วยั รุ่นเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีได้ใน
อนาคต (Hill; et al. 2005) ครอบครัวจึงถือเป็ นรากฐานทีสําคัญในการปรับตัวของวัยรุ่น ความสัมพันธ์ทีดี มี
ความรักความอบอุ่น มีการตระหนักในคุณค่าของกันและกัน ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการทํากิจกรรมต่างๆ การได้
รับประทานอาหารพร้อมกัน มีการพูดคุยแก้ปญั หาร่วมกัน จะช่วยให้เด็กวัยรุ่นเติบโตมีพฒั นาการทีสมบูรณ์ทงั
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เมือเกิดเหตุการณ์ทต้ี องเผชิญกับสถานการณ์ทสุี ่มเสียงต่อการสูบบุหรี เด็กวัยรุ่น
ทีได้รบั การทําหน้าทีจากครอบครัวทีดี เด็กจะสามารถปรับตัวในสังคม รูจ้ กั เผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม จึงไม่ขอ้ ง
เกียวกับบุหรีอย่างแน่นอน ส่วนครอบครัวทีมีก ารทํา หน้า ทีของครอบครัวไม่สมบู ร ณ์ มัก จะส่งผลให้เ ด็กเกิด
พฤติกรรมสูบบุหรี (Weiss; & Garbanati. 2004) ลักษณะของครอบครัวทีมักมีความขัดแย้งกันภายใน
ครอบครัว มีการเข้าใจผิดกัน สือสารความเห็นต่างๆ ไม่ตรงกันระหว่างเด็กวัยรุ่นกับพ่อแม่ และขาดการอบรมเลียง
ดูจากพ่อแม่ เป็ นสาเหตุหลักให้เกิดการสูบบุหรี (Redziszewka; et al. 1996) ลักษณะครอบครัวเช่นนี พ่อแม่
ไม่ได้อบรมสังสอนลูกมากเท่าใด จึงทําให้เด็กวัยรุ่นไม่มที พึี ง การพบเจอกับสถานการณ์เสียง จึงอาจทําให้วยั รุ่นถูก
ชักชวนให้สูบบุหรีได้โดยง่าย ดังนัน การทําหน้าทีของครอบครัว จึงทําให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้
3) การสนับสนุ นทางสังคม จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่า การได้รบั แรงสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครอง มีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยมีขนาดอิทธิพลมากกว่าการได้รบั แรงสนับสนุ นจากเพือน
และครู ดังนัน จึงให้ความสําคัญกับการสนับสนุนทางสังคมจากผู ้ปกครอง ผูว้ จิ ยั มองว่า เนืองจากวัยรุ่นยังเป็ นวัยที
กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษา ซึงต้องอาศัยอยู่กบั ผูป้ กครอง และผูป้ กครองเป็ นบุคคลทีมีปฏิสมั พันธ์และ
มีความใกล้ชิดมากทีสุด ได้รบั การสนับสนุ นช่วยเหลือในหลายๆ ด้านจากผูป้ กครอง ตามนิยามปฏิบตั ิการของ
พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000) ทีได้แบ่งการสนับสนุ นทางสังคมเป็ น 3 ด้าน ทังด้านอารมณ์ความรู ส้ ึก
(Emotional support) ผูป้ กครองมีการพูดให้กาํ ลังใจ ให้คาํ ชมเชย เมือวัยรุ่นสามารถป้ องกันการสูบบุหรีได้ หรือ
หลีกเลียงสถานการณ์ทยัี วยุให้เกิดการสูบบุหรี รวมทังด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) ผูป้ กครองมี
การให้ข ้อมูลและความรูท้ ถูี กต้องเกียวกับการป้ องกันการสูบบุหรีแก่วยั รุ่น และด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ
(Material support) ผูป้ กครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นต้น โดยวัยรุ่น
ทีได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในเรืองการป้ องกันการสูบบุหรีจากผูป้ กครอง จะเป็ นผูท้ มีี พฤติกรรมป้ องกันการสูบ
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บุหรีสูง จากผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุ นทางสังคมจากผูป้ กครอง เป็ นปัจจัยป้ องกันสําหรับการป้ องกันการ
ริเริมพฤติกรรมทีมีความเสียงสูง นันคือ พฤติกรรมการสูบบุหรี (Simantov; Schoen; & Klein. 2000;
Mahabee-Gittens; et al. 2013)
4) บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่า บทบาทในการ
ป้ องกันการสูบบุหรีของครู มีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงข้อค้นพบนีได้มาจากงานวิจยั ทีเป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis) ดังกล่าว จากผลการวิจยั พบว่า บทบาท
การอบรมสังสอนของครู มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้ องกันตนเองจากสิงเสพย์ติด (สุภาพร ธนะชานันท์. 2548; จุรีย ์
อุสาหะ; และคณะ. 2558) ครู ทีปรึกษาประจําห้องเรียนมีความใกล้ชิดกับนักเรียนวัยรุ่น มีบทบาทหน้าทีในการ
อบรมสังสอนด้านการให้ความรูแ้ ละทักษะทีจําเป็ นในการป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั เด็กวัยรุ่น โดยครู ตอ้ งปฏิบตั ิกบั
นักเรียนวัยรุ่นทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ต้องมีการสร้างบทเรียนและหลักสูตร รวมทังโปรแกรมทีแสดงให้
เห็นถึงโทษและอันตรายของบุหรี และนําเสนอให้นกั เรียนมองเห็นภาพรวมว่า กลวิธีในการป้ องกันการสูบบุหรีจะ
ช่วยให้เกิดประโยชน์กบั นักเรียนได้อย่างไร ดังนัน บทบาทของครู ในการอบรมสังสอนย่อมมีผลให้นกั เรียนวัยรุ่น
เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
2.3.2 ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม
1) การดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน พบว่า การดําเนินการนโยบาย
ป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน มีผลต่ อพฤติก รรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงข้อ ค้นพบนีได้มาจากงานวิจ ยั ทีเป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์แก่นเรือง (Thematic synthesis) ดังกล่าว จากผลการวิ จ ั ย
พบว่า การดําเนินการมาตรการนโยบายป้ องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน มีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
(สุภาพร ธนะชานันท์. 2548; จุรีย ์ อุสาหะ; และคณะ. 2558) นโยบายการดําเนินป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที 19 พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดให้โรงเรียนเป็ นเขตปลอดบุหรีทังหมด โดย
ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียน แม ้แต่เจ้าหน้าทีในโรงเรียน ห้ามมีการสูบบุหรีในโรงเรียน มีการสนับสนุ นงบประมาณ
เพือรณรงค์ทเกี
ี ยวกับการป้ องกันการสูบบุหรี มีการติดป้ ายห้ามสูบบุหรี มีการเฝ้ าระวังการสูบบุหรีในโรงเรียน เป็ น
ต้น ซึงการดํา เนิ น การนโยบายป้ องกัน การสู บ บุ ห รี อย่ า งเข้ม แข็ง และกวดขัน อย่ า งเข้ม งวด จะช่ ว ยสร้า ง
สภาพแวดล้อมทีดีในโรงเรียน อันจะส่งผลให้นกั เรียนวัยรุ่นเกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค์ นันคือ พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี
2) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี พบว่า บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี มีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี ซึงข้อ ค้นพบนีได้มาจากงานวิจยั ทีเป็ นงานวิจ ยั เชิงคุณภาพ โดยผู ว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเคราะห์แก่ นเรือง
(Thematic synthesis) ดังกล่าว จากผลการวิจยั พบว่า ในกลุม่ คนทีไม่สูบบุหรี สังคมมีความกดดันให้สูบบุหรีใน
ระดับตํา แสดงถึง สังคมส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับเรืองการสูบบุหรี (Nicholson; et al. 2015) โดยจากการ
สังเคราะห์แก่นเรือง มองว่า สือและชุมชนได้สร้างบรรทัดฐานของการไม่สูบบุหรี โดยวัยรุ่นมักใช้สอสั
ื งคมออนไลน์
กันมากขึน จึงมองเห็นสือทีต่อ ต้านการสูบบุหรี รวมทังสือโทรทัศน์ก็ย งั มีบทบาทในแง่ของโฆษณา ซึงปัจ จุบ นั
ข้อความในสือมักจะนําเสนอเรืองการต่อต้านการสูบบุหรีมากขึน เช่น การสูบบุหรีเป็ นทีน่ารังเกียจของคนรอบข้าง
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เป็ นต้น อีกทังยังให้ความสําคัญกับชุมชนโดยรอบตัววัยรุ่นเองว่าให้ความสําคัญกับการไม่สูบบุหรีในชุมชนมากขึน
ดังนัน การสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีผ่านสือและชุมชน จึงน่าจะทําให้นกั เรียนวัยรุ่นเกิดพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีได้
นอกจากตัวแปรในกลุม่ ปัจจัยเชิงสาเหตุดงั กล่าว ยังจัดอยู่ในกลุม่ ปัจจัยการคิดพิจารณา ได้แก่
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี จากผลการวิจยั ระยะที 1 พบว่า เจตคติมผี ลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรี โดยมีค่าขนาดอิทธิพลสูง จากผลการวิจยั พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี มีผลต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี (วรรณชนก จันทชุม. 2547) โดยเจตคติแบ่งได้เป็ น 3 ด้าน (ดวงเดือน พันธุ มนาวิน. 2538:
38; อ้างอิงจาก McGuire. 1969: 155-156) คือ 1) ความรูเ้ ชิงประเมินค่า เป็ นการทีวัยรุ่นรับรู ว้ ่าการป้ องกันการ
สูบบุหรีเป็ นสิงทีดีมปี ระโยชน์มากน้อยเพียงใด การป้ องกันการสูบบุหรีทําให้สงั คมให้การยอมรับ มีสุขภาพทีดี และ
มองว่าการสูบบุหรีนันเป็ นสิงทีไม่ดหี รือมีโทษอย่างไร นันคือ การสูบบุหรีทําให้ตวั เหม็น ผูค้ นรอบข้างรังเกียจ คน
อืนมองไม่ดี ไม่มปี ระโยชน์กบั ร่างกาย 2) ความรูส้ กึ เป็ นความรูส้ กึ ของวัยรุ่นว่าพอใจทีได้ป้องกันการสูบบุหรี โดย
ต่อเนืองมาจากความรูเ้ ชิงประเมินค่า กล่าวคือ ถ้าวัยรุ่นเชือว่าการป้ องกันการสูบบุหรีเป็ นสิงทีดีมปี ระโยชน์ วัยรุ่นก็
จะชอบและพอใจต่อการป้ องกันการสูบบุหรีนันด้วย และ 3) ความพร้อมกระทํา เป็ นความพร้อมของวัยรุ่นทีจะทํา
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงเป็ นสิงทีเด็กวัยรุ่นนันมีความพอใจ และเห็นว่าการป้ องกันการสูบบุหรีเป็ นสิงทีดี
และมีประโยชน์ ดังนัน การทีวัยรุ่นมีเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี จะทําให้วยั รุ่นเกิดพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรี สามารถหลีกเลียงสถานการณ์ทสุี ่มเสียงต่อการสูบบุหรี และจัดการตนเองเพือป้ องกันการสูบบุหรีได้
ในการวิจยั ระยะที 1 ผลการวิจยั เชิงปริมาณจากการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ แล้วต่อยอดด้วยการตรวจสอบและพัฒนาแบบจําลองพหุระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุในการวิจยั ระยะที 2
ด้วยวิธีวจิ ยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั อภิปรายได้ว่า วิธีการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ทีมีคุณภาพสูงและมีความทันสมัยเนืองจากศึกษางานวิจยั ไม่เกิน 10 ปี ยอ้ นหลัง ดังเช่น
งานวิจยั เกียวกับการสังเคราะห์อภิมานงานวิจยั ปัจจัยป้ องกันพฤติกรรมสูบบุหรีในเยาวชนไทย (จุรีย ์ อุสาหะ; และ
คณะ. 2558) พบว่า ได้ใช้การสังเคราะห์อภิมานซึงเป็ นกระบวนการวิธีงานวิจยั ทีรวบรวมผลของส่วนทีปรากฏใน
งานวิจยั เชิงคุณภาพ เพือรวบรวมองค์ความรู ป้ จั จัย ป้ องกันพฤติก รรมการสู บบุหรีในเยาวชนไทย เพือนํา ไป
ประยุกต์ใช้วางแผนป้ องกันการสูบบุหรี แต่อย่างไรก็ตาม การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบในการวิจยั ระยะนี ได้นาํ ทังงานวิจยั เชิงปริมาณและงานวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์แยกประเภท
ของงานวิจยั จึงทําให้ข ้อค้นพบทีวิเคราะห์ออกมามีความเชือถือได้ตามประเภทของงานวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ตระหนัก
ว่าผลการวิเคราะห์แยกประเภทงานวิจยั สามารถบูรณาการรวมกันได้ เนืองจากศึกษาหัวข้อวิจยั เดียวกันจึงทําให้ได้
ข้อค้นพบปัจจัยทางจิตและสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มวัยรุ่นทีเหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบนั โดยตัวแปรดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบรู ปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น ทีได้
บูรณาการแนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศน์ (Ecological systems theory) ของบรอนเฟนเรนเนอร์ (Bronfenbrenner.
1979; 1994) พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึนจาก 3 ปัจจัยทีสําคัญ 3 ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในบุคคล 2) ปัจจัยระหว่าง
บุคคล และ 3) ปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม จึงทําให้ได้ตวั แปรทีเป็ นข้อค้นพบนําไปสู่การวิจยั ระยะที 2
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ในการวิจยั ระยะที 2 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบรู ปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น
(IMAHRB) ของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser. 2010) ซึงปัจจัยเชิงสาเหตุทีเป็ นปัจจัยป้ องกันในกรอบ
แนวคิดนี ได้นาํ เอาทฤษฎีนิเวศวิทยามาเป็ นตัวกําหนดกรอบปัจจัยเชิงสาเหตุต่างๆ ซึงข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที 1
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อค้นพบทีได้ มาพิจารณาใส่ในกรอบรู ปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น
ดังกล่าว ดังนี 1) ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ ทักษะชีวิต และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง 2) ปัจจัยระหว่าง
บุคคล ได้แก่ การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี การทําหน้าทีของครอบครัว และการสนับสนุ นทาง
สังคม และ 3) ปัจจัย วัฒนธรรมและสิงแวดล้อ ม ได้แก่ บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี ส่วนตัวแปรเจตคติต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผูว้ จิ ยั มองว่า ตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี วัยรุ่นมีการประเมิน
ประโยชน์ ความพอใจ ความชอบ และเกิดความพร้อมทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เป็ นตัวแปรเชิง
ประเมินค่าทางการรูค้ ิด เป็ นการประเมินก่อนทีจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมหนึงๆ ผูว้ ิจยั จึงจัดให้เป็ นตัวแปรการ
คิดพิจารณา เช่นเดียวกับการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและวุฒิภาวะทางจิตสังคม และได้ขอ้ ค้นพบในระดับครู ซึง
คาดว่ามีผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน และบทบาทในการป้ องกัน
การสูบบุหรีของครู ดังนัน ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ จะให้ผลการวิจยั ทีได้มคี วามครอบคลุม
และสามารถอธิบายทําความเข้าใจเกียวกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีเกิดขึนกับตัวนักเรียนได้มากขึน
ข้อจํากัดการวิจยั ระยะที 1
1. การกําหนดแหล่งสืบค้น ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดแหล่งสืบค้นข้อมูลเฉพาะตามทีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ให้การยอมรับ ทําให้ไม่ได้สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลอืนๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึงอาจทําให้ผลการวิจยั ทีได้มคี วามคลาดเคลือนไปจากความเป็ นจริงได้ ดังนัน
ในการกําหนดแหล่งสืบค้น ควรขยายแหล่งสืบค้นอืนๆ เช่น PubMed, Medline, EMBASE, OVID เป็ นต้น
2. เนืองจากค่าขนาดอิทธิพลทีได้บางส่วน จะเป็ นโปรแกรมทีมีหลากหลายแนวคิดเข้า ด้วยกัน เช่น
โปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับการสนับสนุ นจากผูป้ กครอง หรือโปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและ
สมรรถนะแห่งตน ดังนัน การสกัดตัวแปรจากโปรแกรมอาจเป็ นข้อ จํากัดในการวิจยั ได้ จึงควรพิจารณาศึกษา
โปรแกรมดังกล่าวว่า ใช้ตวั แปรใดเป็ นตัวแปรหลักในการศึกษา จึงจะทําให้ได้ตวั แปรทีแท้จริงจากค่าขนาดอิทธิพล
ดังกล่าว หรือบางโปรแกรม ใช้แนวคิดสองแนวคิดร่วมกันแทบจะเท่าๆ กัน เราอาจพิจารณาสกัดตัวแปรทังสองตัว
แปรมาใช้ในการศึกษาได้
3. ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ส่วนการประเมินคุณภาพงานวิจยั ผูป้ ระเมิน 2 คน ได้เห็น
สอดคล้องตรงกันเพียง 78% หรือมีค่า ความเชือมันแบบ Inter-rater เท่ากับ .78 ซึงค่าทียอมรับได้ คือ .80
(McHugh. 2012) นันคือ ยังเห็นสอดคล้องตรงกันไม่เพียงพอ อาจเนืองจากการนิยามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
งานวิจยั ในแต่ละข้อ ไม่มีความชัดเจน ดังนัน ผู ท้ ีสนใจศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ส่วนการ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั จึงควรกําหนดนิยามเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานวิจยั ให้ชดั เจนในแต่ละข้อ และผูป้ ระเมิน
ทังสองคนควรเข้ามาพู ดคุย ทํา ความตกลงร่วมกันว่า เข้า ใจตรงกันหรือ ไม่ในแต่ ละข้อ อันจะมีส่วนช่วยให้การ
สังเคราะห์งานวิจยั มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิงขึน

199
อภิปรายผลการวิจยั ระยะที 2
ในการอภิปรายผลการวิจยั ระยะที 2 สามารถแบ่งการอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที 2 เพือเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุที
มีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีต่างกัน
จากสมมติฐานการวิจยั ที 2 “แบบจํา ลองโครงสร้างความสัมพันธ์ป จั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน” และสมมติฐานการวิจยั ที 3 “ค่าเฉลียตัวแปรแฝง
ในแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้ม
ทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน” ผูว้ จิ ยั พบว่า ค่าเฉลียและขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุทมีี ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที
ไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีความแตกต่าง
กันใน 9 ประเด็น ซึงผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังนี
1.1 ค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีใช้วดั ตัวแปรแฝง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีพบว่าในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.56 ส่วนในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 แสดงว่า กลุม่ นักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีวัดตัวแปรแฝง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีสูงกว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
กลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี เป็ นนักเรียนกลุม่ เสียง ทีมักจะถูกแนวโน้มให้สูบบุหรีได้ง่าย
เพียงแค่เพือนชวนให้ลองสูบบุหรีนิดหน่อย พวกเขาก็จะไม่ปฏิเสธทีจะลองสูบบุหรี ซึงพวกเขาได้ประเมินใหม่อีก
ครังเกียวกับการยอมรับบุหรีและคาดหวังต่อผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนจากการสูบบุหรี (Unger; et al. 2001) นันคือ การ
จัดการตนเองต่อการสูบบุหรีทีไม่ดเี พียงพอ หรือไม่ได้นาํ ทักษะทีตนเองมีมาใช้ในการป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี
ได้แก่ ไม่สามารถพูดหรือกล้าบอกเพือน หากเพือนชวนให้ลองสูบบุหรี แสดงให้เห็นถึงนําหนักองค์ประกอบการ
จัดการตนเองต่อ การสูบบุหรีทีมีในกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี ซึงนัก เรีย นกลุ่มนีจําเป็ น ทีจะต้อ งให้
ความสําคัญกับการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีเป็ นอย่างมาก ถึงจะทําให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้มาก
ขึน หากให้ความสําคัญกับการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรีได้นอ้ ย มีแนวโน้มทีนักเรียนจะมีความหวันไหวต่ อ
สถานการณ์ทีสุ่มเสียงต่อการสูบบุหรีได้ ไม่กล้าทีจะปฏิเสธคนอืน หากคนอืนมาชวนให้สูบบุหรี โดยสอดคล้อง
กับนัทบีม (Nutbeam. 2000) ทีกล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ได้แก่ ความรอบรู ด้ า้ นสุขภาพ ทักษะ
ส่วนบุคคล จะสามารถช่วยป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่นได้
1.2 อิทธิพลระหว่างการสนับสนุ นทางสังคมทีมีต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองระหว่างกลุ่ม
นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลระหว่างตัวแปรการสนับสนุ นทางสังคมทีมีต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
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ตนเองในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมากกว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน แต่ใน
กลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงการสนับสนุ นทางสังคม น้อยกว่ากลุ่มนักเรียนทีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
กลุม่ นักเรียนวัยรุ่นทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี เป็ นกลุม่ ทีเสียงทีมีความต้องการจะสูบบุหรีในอนาคต
ซึงกลุม่ นีมีค่าอิทธิพลระหว่างการสนับสนุ นทางสังคมทีมีต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และมีค่าเฉลียการ
สนับสนุนทางสังคมตํากว่ากลุม่ ปกติทไม่
ี มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีความเป็ นไปได้ว่า เนืองจากกลุม่ วัยรุ่นนีได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมในระดับตํา สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอลเดอร์และคณะ (Elder; et al. 2000) ทีค้นพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมในระดับตํา มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีในอนาคต ทําให้การสนับสนุนทางสังคมจากผูป้ กครองที
ส่งผลทํา ให้เ กิดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองจึงต้องการมากกว่า กลุ่ม วัยรุ่ นทีไม่มีความเสียง ดังนัน การ
สนับสนุนทางสังคมจากผูป้ กครองจึงเป็ นตัวแปรสําคัญ เพราะสภาพแวดล้อมในครอบครัวสามารถส่งผลให้วยั รุ่น
เกิดการริเริมสูบบุหรีได้ ดังเช่นงานวิจยั ของฮวงและคณะ (Huang; et al. 2012) ทีค้นพบว่า สภาพแวดล้อมด้าน
ครอบครัวทีดีนนมี
ั ผลต่อการลดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีได้ เนืองจากนักเรียนวัยรุ่นในกลุม่ นีไม่มคี วามมันใจในตนเอง
มีความเปราะบาง หากเพือนหรือบุคคลทีสําคัญชวนให้สูบบุหรี พร้อมทีจะสูบบุหรีได้อยู่ตลอดเวลา ดังนัน บิดา
มารดาทีมีการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นกั เรียนวัยรุ่นในด้านการป้ องกันการสูบบุหรี ทังมีการพูดคุยให้กาํ ลังใจ ให้
ข้อมูลหรือให้ความรู ้ รวมทังสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ดังนัน ในกลุ่มเสียง ผูท้ ีได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมใน
การป้ องกันการสูบบุหรี จะทําให้นกั เรียนวัยรุ่นเกิดความมันใจในความสามารถของตนเอง ซึงการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองเป็ นตัวแปรทีช่วยป้ องกันมิให้ริเริมการสูบบุหรี (Chang; et al. 2006) ช่วยให้นกั เรียนเกิดการปรับตัว
ได้เป็ นอย่างดี เป็ นสิงทีช่วยยึดให้นกั เรียนวัยรุ่นยังคงสามารถป้ องกันการสูบบุหรีหรือหลีกเลียงการสูบบุหรีได้
1.3 อิทธิพลระหว่างการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่มนักเรียนทีไม่มีแนวโน้มทีจะสู บบุหรีและกลุ่มนัก เรียนทีมีแนวโน้มทีจะสู บบุหรี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลระหว่างตัวแปรการเห็นแบบอย่างทีดี
ในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี
มากกว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน แต่ในกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลีย
ตัวแปรแฝงการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี น้อยกว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
กลุม่ นักเรียนวัยรุ่นทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี เป็ นกลุม่ ทีเสียงทีมีความต้องการจะสูบบุหรีในอนาคต
ซึงกลุม่ นีมีค่าอิทธิพลระหว่างการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี และมีค่าเฉลียการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีตํากว่ากลุ่มปกติทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
มีความเป็ นไปได้ว่า เนืองจากกลุม่ วัยรุ่นนี มีการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีในระดับตํา การเห็น
แบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีจากกลุม่ บุคคลสําคัญทีส่งผลทําให้เกิดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีจึงต้องการมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นทีไม่มคี วามเสียง แสดงว่านักเรียนทีมีความเสียง อาจมีเพือนหรือ ผูป้ กครอง
หรือ อาจได้ร บั สือ ทีมีก ารสู บ บุหรีให้ก ลุ่มนัก เรีย นวัย รุ่ นกลุ่มนีเห็น ดังเช่นงานวิจ ยั ของสเปลแมนและคณะ
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(Spelman; et al. 2009) ทีค้นพบว่า สมาชิกในครอบครัวทีสูบบุหรี และมีเพือนทีสูบบุหรีเป็ นตัวทํานายทีสําคัญที
ทําให้นกั เรียนมีความต้องการจะสูบบุหรีในอนาคต แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของกลุม่ เพือนและครอบครัวมีอิทธิพล
กับวัยรุ่น โดยเฉพาะเพือนในเรืองการยอมรับเข้ากลุ่ม หากกลุ่มเพือนทีสู บบุหรีไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม อาจต้องถูก
กดดันให้สูบบุหรีได้ กลุม่ นักเรียนทีมีความเสียงนี หากมีบุคคลสําคัญ เช่น กลุม่ เพือนสนิท แสดงให้นกั เรียนวัยรุ่น
เห็นถึงการป้ องกันการสูบบุหรี นักเรียนกลุม่ นีจึงจะเห็นความสําคัญ และเชือว่าพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีนัน
เป็ นสิงทีดีและมีประโยชน์ จึงจะทําให้เ กิดเจตคติทีดีในการกระทําเพือป้ องกันการสูบบุหรี ดังนัน ในกลุ่มเสียง
นักเรียนจะมีลกั ษณะทีเปราะบาง โดนสังคมภายนอกกดดันให้สูบบุหรี ก็ทาํ ให้นกั เรียนวัยรุ่นสูบบุหรีได้ ซึงการที
นัก เรีย นทีได้ร บั การเห็นแบบอย่า งทีดีในการป้ องกันการสู บบุหรี ทํา ให้ทราบวิธีก ารป้ องกันการสู บบุหรีจาก
ประสบการณ์ของผู อ้ ืน ส่งผลให้นกั เรียนเห็นประโยชน์ของการป้ องกันดังกล่า ว จะทําให้เกิดเจตคติทีดีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
1.4 อิทธิพลระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างกลุม่
นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีมีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมากกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน
นักเรียนวัยรุ่นทีเป็ นกลุม่ ปกติ ทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี จะเป็ นกลุม่ ทีมีความเชือมันของตนเองใน
การจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย ในทีนีคือพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ส่งผลทําให้มี
การคิดอย่า งเป็ นเหตุเป็ นผลมากขึน ซึงนักเรีย นวัยรุ่ นกลุ่มนีมีความมันใจในความสามารถของตนเองมากกว่า
นักเรียนวัยรุ่นทีเป็ นกลุม่ เสียง จากงานวิจยั ของโซโลมอนและคณะ (Solomon; et al. 2005) ทีค้นพบว่า การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง เป็ นตัวทํานายสําคัญทีทําให้วยั รุ่นมีความตังใจทีจะสูบบุหรี กลุม่ นักเรียนวัยรุ่นทีเป็ นกลุ่ม
เสียงจะมีความเปราะบาง หากถูกดดันจากสังคมให้สูบบุหรี ก็จะมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีในอนาคต แสดงให้เห็นถึง
กลุม่ นักเรียนปกติทมีี ความมันใจในความสามารถของตนเองสูง นําไปสู่การประเมินสถานการณ์ การคิดไตร่ตรอง
เชือมโยงหาเหตุผลในทางทีถูกต้องและทีถูกทีควรได้ดกี ว่ากลุม่ เสียงทีไม่มคี วามมันใจในความสามารถของตนเอง
ว่าจะป้ องกันตนเองได้ หากถูกกดดันจากคนรอบข้าง จึงนําไปสู่การประเมินสถานการณ์คิดไตร่ตรองหาเหตุผลได้
ยาก และทําให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ในระดับตํา ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของมินนิกซ์และคณะ
(Minnix; et al. 2011) ทีค้นพบว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในระดับตํา จะเกิดในกลุ่มนักเรียนทีมี
แนวโน้มทีจะริเริมสูบบุหรี
1.5 อิทธิพลระหว่างทักษะชีวติ ทีมีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุม่ นักเรียนที
ไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 โดยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลระหว่างตัวแปรทักษะชีวิตทีมีต่อเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุ่ม
นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมากกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน
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จากผลการศึกษาดังกล่าวชีให้เห็นว่าการที กลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี เป็ นกลุ่มทีมี
ทักษะชีวติ ในการใช้ชวี ติ ประจําวันทีเน้นการปฏิเสธการสูบบุหรี แมจ้ ะมีบุคคลรอบข้างสูบบุหรีก็ตามแต่เนืองจาก
ทักษะชีวิต ย่อมทําให้มเี กิดทัก ษะในการตระหนัก ต่อคุณโทษของบุหรี มีการตัดสินใจและแก้ปญั หาโดยไม่เสีย
สัมพันธ์ภาพระหว่างเพือน ดังเช่น กฤษณา ตรียมณีรตั น์ (2544) ทีค้นพบว่า ทักษะชีวติ ในการป้ องกันการสูบบุหรีที
มีความเหมาะสมกับนักเรีย น ประกอบด้วย ทัก ษะความตระหนัก รู ใ้ นตนเองเกียวกับการสู บบุหรี ทัก ษะการ
ตัดสินใจไม่สูบบุหรีและแก้ไขปัญหา ทักษะการปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพันธภาพ และทักษะการจัดการกับความเครียด
เป็ นต้น ดังนันเมือสามารถจัดการกับปัญหาทีเกิดขึน ดังเช่นความสัมพันธ์กบั เพือนได้ ย่อมทําให้เจตคติเดิมทีไม่
ต้องการสูบบุหรียังคงดํารงอยู่ ไม่ปรับเปลียนทําให้กลุม่ เหล่านีมีเจตคติทมัี นคงแน่วแน่และเชือมันต่อผลในเชิงบวก
ในการมีพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี แต่แตกต่างจากกลุม่ ทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี จะไม่ใช้หรือใช้ทกั ษะการ
ต่อรองหรือการปฏิเสธระดับตํา ทําให้เ กิดการยอมรับต่ อการสู บบุหรีบ้า ง เมือนานวันเข้าย่อมมีแนวโน้มในการ
ยอมรับการสูบบุหรีว่าเป็ นเรืองที
1.6 อิทธิพ ลระหว่างทัก ษะชีวิต ทีมีต่อ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างกลุ่ม นัก เรียนทีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
โดยค่า สัมประสิทธิอิทธิพ ลระหว่างตัวแปรทักษะชีวิตทีมีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในกลุ่มนักเรีย นทีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีมากกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า ทักษะชีวิตนันมีความสําคัญในแง่ของการสร้างให้
เกิดกระบวนการคิดอย่างพิจารณาไตร่ตรอง โดยเน้นสร้างความตระหนัก นันคือการคิดไตร่ตรองในเหตุของความ
จําเป็ นในการสูบบุหรีว่าเป็ นเรืองทีไม่จาํ เป็ น หากมีพฤติกรรมการสูบบุหรีขึนมาย่อมส่งผลลัพธ์ในเชิงลบต่างๆ เช่น
บุหรี สามารถนําไปสู่สิงเสพติดชนิดอืนๆ หรือความรุนแรงแบบต่างๆ ได้ (U.S. Department of Health and
Human Services. 1994; Wagner; & Anthony. 2002; Dearden; et al. 2007; Badiani; et al. 2015)
เมือนักเรียนเกิดการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเช่นนันแล้ว ย่อมมีแนวโน้มทีจะมีให้คุณค่าต่อการสูบบุหรีระดับตํา
ในขณะทีกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีหรือเป็ นกลุม่ เสียง พบว่า หากมีทกั ษะชีวติ ตํากว่า นันคือ มีทกั ษะใน
การปฏิเสธการสูบบุหรีทีน้อย มีทกั ษะการตัดสินใจและแก้ปญั หาตํา หรือแม ้แต่ทกั ษะการสือสารทีไม่มปี ระสิทธิภาพ
เมือเจอเพือนมาชวนหรือกดดันให้ลองสูบบุหรี จึงยอมรับต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีได้งา่ ยกว่าคนทีมีการคิดถึงเหตุ
และผลในเชิงลบของบุหรี
1.7 อิทธิพลระหว่างวุฒภิ าวะทางจิตสังคมทีมีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างกลุม่ นักเรียนที
ไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 โดยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลระหว่างตัวแปรวุฒิภาวะทางจิตสังคมทีมีต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในกลุ่ม
นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมากกว่ากลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกัน แต่ในกลุม่ นักเรียนที
มีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงวุฒภิ าวะทางจิตสังคม น้อยกว่ากลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบ
บุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
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จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตัวแปรวุฒิภาวะทางจิตสังคมนัน ก่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ ของนักเรียนวัยรุ่นในเรืองของการใช้เหตุผลในระดับเดียวกับผู ้ใหญ่ ช่วยทําให้วยั รุ่นสามารถปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าทีของตนเองได้อย่างเหมาะสม ในขณะทีตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลของ
กลุม่ นักเรียนทังสองกลุม่ ส่งผลให้มคี วามแตกต่างกันในสองกลุม่ เพราะเมือมีวุฒภิ าวะทางจิตสังคม ได้แก่ มีความ
ยับยังชังใจ ควบคุมอารมณ์ตวั เองได้ รับรู ห้ น้าทีทีตนเองต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็ นเรืองการเรียน เรื องอนาคต
ภาพลักษณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นทีกําลังก่อร่างเอกลักษณ์ของตนเองว่าต้องการจะเป็ นแบบใด เพือมุ่งสู่
เป้ าหมายในอนาคตทีตนเองคาดหวัง นันคือ การมีพฒั นาการทีดีและมีสุขภาพทีแข็งแรง (Johnson; Blum; &
Cheng. 2014) ดังนัน การทีวัยรุ่นทีมีวุฒิภาวะทางจิตสังคมสูง ย่อมรับรู ต้ ่อหน้าทีทีพึงกระทําของตนเองเพือสู่
เป้ าหมายทีคาดหวังไว้ ย่อมมีแนวโน้มการปฏิเสธต่อการสูบบุหรีและมีพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี เช่น การ
หลีกเลียงไม่ยุ่งเกียวกับบุหรี เป็ นผูน้ าํ รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี สร้างภาพลักษณ์การเป็ นวัยรุ่นทีเหมาะสม เป็ นต้น
เพือให้เกิดการยอมรับในอีกรู ปแบบหนึงจากกลุ่มคนอีกรู ปแบบหนึงทีมองว่าการสูบบุหรีเป็ นเรืองไม่เหมาะสม
ดังนัน วัยรุ่นจะมีความสามารถในการตัดสินใจทีปลอดภัยในการกระทําพฤติกรรมเสียง (Steinberg. 2007) ใน
อีกนัยหนึงคือ วัยรุ่นมีความรูเ้ กียวกับตัวเลือกทีคิดว่าดีทสุี ด และสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการกระทํา
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ (Byrnes. 2002) ในขณะทีอีก กลุ่มหนึงมีก ารความต้องการสร้า งภาพลัก ษณ์ให้คน
รับทราบและยอมรับต่อการเป็ นผู ้ใหญ่ดว้ ยการสูบบุหรี ทําให้กลุม่ คนเหล่านีย่อมมีพฤติกรรมเสียงหรือพาตัวเองเข้า
ไปอยู่ในสถานการณ์ทเสี
ี ยงเพิมขึนเรือยๆ จนในทีสุดเริมมีการริลองสูบบุหรีต่อไป
1.8 อิทธิพลระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ระหว่า งกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุ่มนักเรีย นทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 โดยค่าสัมประสิทธิอิทธิพลระหว่างตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีที
มีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรีมากกว่ากลุ่มนักเรียนทีมีแนวโน้มที
จะสูบบุหรีแตกต่างกัน และในกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี มีค่าเฉลียตัวแปรแฝงพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี มากกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ชีให้เห็นว่าตัวแปรด้านเจตคติถอื เป็ นตัวแปรสําคัญของพฤติกรรมการ
ป้ องกันการสูบบุหรี ซึงถือได้ว่าเป็ นตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ทีคอยกํากับพฤติกรรมให้เกิดความโน้ม
เอียงในการตัดสินใจว่าจะสูบหรือไม่สูบ โดยกลุม่ นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี จะมีการประเมินคุณค่าของสิง
นัน ดังเช่น ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2538: 38; อ้างอิงจาก McGuire. 1969: 155-156) ได้อธิบายว่าเจตคติ 3
ด้าน ได้แก่ 1) ความรูเ้ ชิงประเมินค่า โดยนักเรียนกลุม่ นีมีความรูเ้ กียวกับการป้ องกันการสูบบุหรี เห็นว่าความรูต้ รง
นีมีประโยชน์กบั ตนเองเพียงใด 2) ความรู ส้ ึก เป็ นลักษณะของนักเรียนว่าชอบ พอใจในการป้ องกันการสูบบุหรี
ดังกล่าว และ 3) ความพร้อมกระทําหรือเพิกเฉยต่อสิงนัน เมือเห็นประโยชน์และมีความชอบต่อการป้ องกันการสูบ
บุหรีแล้ว จึงทําให้เกิดความพร้อมทีจะกระทําเพือป้ องกันการสูบบุหรี ดังนัน นักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
หากมีเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี จะมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้มาก แต่นกั เรียนทีมีแนวโน้มที
จะสูบบุหรี เป็ นกลุม่ ทีเปราะบางจากการกดดันของคนรอบข้าง แมจ้ ะมีเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
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มากเพียงใด ก็ไม่สามารถทําให้นกั เรียนกลุม่ นีมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้ จึงเป็ นไปได้ว่าด้วยลักษณะของ
นักเรียนกลุม่ นีจะมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีน้อย ดังกล่าวซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาครังนีทีพบว่า อิทธิพล
ระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีระหว่างกลุ่ม นักเรียนทีไม่มี
แนวโน้มทีจะสูบบุหรีและกลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
1.9 ค่าเฉลียตัวแปรแฝงการทําหน้าทีของครอบครัวของกลุ่มนักเรียนทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
มากกว่ากลุม่ นักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุม่ นักเรียนในการศึกษาครังนีเป็ นกลุม่ วัยรุ่น ซึงถือ
ว่าเป็ นกลุ่มเสียงต่อการยอมรับการสูบบุหรี เนืองจากวัยนีเริมถอยออกห่างจากครอบครัวเพือค้นหาตัวตนของ
ตนเอง อยากสร้า งรู ปแบบทีเป็ นเอกลัก ษณ์ให้คนจดจํา หรือ สร้างการยอมรับจากกลุ่มเพือน แมพ้ ่อแม่ หรือ
ครอบครัวจะมีอิทธิพลน้อยลงแต่เนืองจากเด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถใช้ชีวิตลาขาดจากพ่อแม่ได้อย่างสินเชิง ต อ้ ง
พึงพิงบางส่วน การยอมรับในแง่ของการห้ามปรามการสูบบุหรี การยกย่องบุคคลทีไม่สูบบุหรีให้ลูกฟัง ย่อมเป็ นการ
ทําหน้า ทีของครอบครัวทีปลูก ฝังพฤติกรรมทีดีงามให้กบั ลู ก ในขณะทีกลุ่มพ่อแม่ทีไม่ท าํ หน้าทีหรือปล่อ ยปละ
ละเลย ย่อมมีการสังสอนหรือสือสารกับลูกตํา ย่อมทําให้กลุม่ เด็กวัยรุ่นเหล่านีมีแนวโน้มต่อการสอดคล้อ งกับผล
จากงานวิจยั ของเอลเดอร์และคณะ (Elder; et al. 2000) ทีค้นพบว่า การสือสารระหว่างเด็กกับพ่อแม่ระดับตํา
เป็ นตัวทํานายให้เกิดแนวโน้มทีจะสูบบุหรีในอนาคต เช่นเดียวกับงานวิจยั ของไวส์, เมอร์ริล และอคากา (Weiss;
Merrill; & Akagha. 2011) ทีค้นพบว่า วัยรุ่นทีมีการทําหน้าทีของครอบครัวในระดับตํา จะเพิมความเสียงทีจะ
ใช้สารเสพติด และงานวิจยั ของลุคและคณะ (Luk; et al. 2017) ทีค้นพบว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมีการรับรู ้
สัมพันธภาพของครอบครัวในทางลบ ทังสัมพันธภาพระหว่างครอบครัว ความสามัคคีก นั ของครอบครัว และ
ความสุขของครอบครัว จะทําให้นกั เรียนมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีมากขึน ทังดังนัน หากนัก เรียนวัยรุ่ นทีอยู่ใน
ครอบครัวทีมีการทําหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์ จะป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีได้มากกว่า และไม่เกิดความคิดทีจะ
สูบบุหรีในอนาคตด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพอร์เรร่าและคณะ (Perreira; et al. 2018) ทีค้นพบว่า การทํา
หน้าทีของครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั การมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรีในระดับตํา
2. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที 3 เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานการวิจยั ที 4 “แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์”
พบผลวิจยั ยังไม่สนับสนุนสมมติฐานนี ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การปรับแบบจําลองสมมติฐาน จนได้แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุพหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการปรับแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวเป็ นไปตามทฤษฎีระบบ
นิเวศน์ของบรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1979; 1994) โดยให้ความสําคัญกับโครงสร้างหรือบริบทของ
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ผูว้ จิ ยั จึงขออภิปรายตามผลการปรับแบบจําลองปัจจัยเชิงสาเหตุ
พหุระดับทีมีต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เป็ น 4 ประเด็น ได้แก่
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2.1 ปัจจัยระหว่างบุคคล ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยภายในบุคคล และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านปัจจัยการคิดพิจารณา พิจารณาตามเส้นความสัมพันธ์ ได้ดงั นี
2.1.1 การสนับสนุ นทางสังคมและการทํา หน้าทีของครอบครัว ส่งผลทางตรงต่ อ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านการคิดอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล
จากผลการวิจยั นีสะท้อนให้เห็นว่า บิดามารดามีบทบาทสําคัญในแง่ของการสนับสนุนช่วยเหลือ
ทังทางด้านอารมณ์ ด้านข้อ มูลข่าวสาร และด้า นวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณต่ างๆ ให้ก บั นักเรียนวัย รุ่น รวมทัง
ครอบครัว รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวคนอืนๆ ต่างมีการทําหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์ มีการให้ความรักความอบอุ่น
มีการทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ส่งผลให้นกั เรียนวัยรุ่นมีความมันใจในความสามารถของตนเอง ซึง
สอดคล้องอย่างชัดเจนกับการศึกษาทีผ่านมา เช่น งานวิจยั ของวีโนและคณะ (Vieno; et al. 2007) ทีค้นพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาส่งผลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง งานวิจยั ของเลียนและลิน
(Lian; & Lin. 2007) ทีค้นพบว่า การทําหน้าทีของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเอง ทังยังสามารถทํานายการรับรูค้ วามสามารถของตนเองได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของเมอร์ฟีและแมคเคนซี
(Murphy; & McKenzie. 2016) ทีค้นพบว่า การรับรู ก้ ารทําหน้าทีของครอบครัวทางลบ จะมีผลทําให้เกิดการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับตํา โดยผูว้ จิ ยั เห็นว่า บิดามารดาทีให้การสนับสนุ น รวมทังการทําหน้าทีของ
ครอบครัวอย่างสมบูรณ์ มีการสือสารกันภายในครอบครัว ลดความขัดแย้งภายในครอบครัว และช่วยสังสอน
นักเรียนถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคม พูดคุยถึงการกระทําทีเหมาะสม ช่วยให้นกั เรียนให้สามารถจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน ครอบครัว โดยเฉพาะบิดามารดามีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับเด็กนักเรียน
มีการให้ความรักความอบอุ่นความผูกพัน ได้ทาํ กิจกรรมร่วมกัน ได้แก้ปญั หาความขัดแย้งกัน ให้การสนับสนุ น
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ กับนักเรียน ซึงในช่วงเวลาหนึงๆ บิดามารดารวมทังสมาชิกในครอบครัวต่างก็เรียนรู จ้ าก
ครอบครัวอืนๆ ปู่ย่าตายายเครือญาติต่างก็ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ทังการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งต่างๆ การ
สือสารกัน เพือให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น ความผูกพัน และความรัก รวมทังการสนับสนุ นช่วยเหลือต่างๆ พ่อ
แม่ได้รบั ความรูข้ ้อมูลข่าวสารจากสือและบุคคลรอบข้าง สิงทีพ่อแม่เรียนรู ม้ า กลายมาเป็ นบทบาททีจะถ่ายทอด
ให้กบั นักเรียนได้รบั รูป้ ระสบการณ์และความรับผิดชอบใหม่ๆ เพือเตรียมตัวและเตรียมพร้อมทีจะใช้ชีวิตต่อไปใน
อนาคต ซึงเด็กเรียนรูส้ งเหล่
ิ านีมาจากครอบครัวด้วยวิธีการสังเกต จึงทําให้เด็กเกิดความเชือมัน เกิดความไว้วางใจ
และได้เห็นประสบการณ์ความสําเร็จ ทีจะเป็ นแนวทางทีสําคัญทีทําให้นกั เรียนเกิดความมันใจทีจะสามารถเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ทีต้องเผชิญ จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า การสนับสนุ นทางสังคมและ
การทําหน้าทีของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ส่วนผลการวิจ ยั ทีพบว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางอ้อ มต่ อพฤติก รรม
ป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า นักเรียนจะมีการป้ องกัน
ตนเองจากสถานการณ์ททํี าให้เกิดการสูบบุหรีได้ ล้วนเป็ นผลมาจากการคิดไตร่ตรองพิจารณาอย่างมีเหตุผล มีการ
ประเมินสถานการณ์ว่าการไม่สูบบุหรี ป้ องกันตนเองได้ จะเกิดผลทีดีกบั ตนเองอย่างไรบ้าง สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของดาลีและอีแกน (Daly; & Egan. 2017) ทีค้นพบว่า เมือความสามารถทางการรู ค้ ิด (Cognitive ability)
เพิมขึน แนวโน้มทีจะสูบบุหรีจะลดลง นันคือ หากในช่วงวัยเด็กมีความสามารถทางการรู ค้ ิดตํา ก่อนทีจะริเริมสูบ
บุหรี จะเป็ นบุคคลทีมีแนวโน้มสูงทีจะสูบบุหรี และมีแนวโน้มทีจะเลิกสูบบุหรีได้ยาก ดังนัน หากนักเรียนมีระบบ
การคิดทีดี มีการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมผี ล วิเคราะห์สาเหตุ ประเมินสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนได้ จะช่วยให้นกั เรียน
สามารถกระทําการป้ องกันการสูบบุหรีได้ แต่การวิเคราะห์สาเหตุ และประเมินผลทีเกิดขึนตามมาของการกระทําได้
นัน นักเรียนจะต้องมีความมันใจในความสามารถของตนเอง จึงจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทีเกิดขึน จึงทําให้
เกิดการรับมือกับสถานการณ์เสียงต่างๆ รวมทังสามารถป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีได้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของดีซิลวาและอมินาภาวี (D’Silva; & Aminabhavi. 2013) ทีค้นพบว่า วัยรุ่นทีติดยาเสพติดมีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในระดับตํา และมีการแก้ปญั หา การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับตําเมือ
เปรี ย บเทีย บกับวัย รุ่ น ทีไม่ไ ด้ติด ยาเสพติ ด จากเหตุผ ลดัง กล่า วสอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ทีว่ า “การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ซึงสนับสนุนสมมติฐานของงานวิจยั ในครังนี
จากผลการวิจยั นีมีความโดดเด่นในเรืองของการสนับสนุ นทางสังคมและการทํา หน้า ทีของ
ครอบครัว ซึงสอดคล้องกับความเป็ นจริงว่าการทีวัยรุ่นจะรับรูถ้ งึ ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรี
หรือป้ องกันตัวเองในการสูบบุหรีได้นนต้
ั องเกิดการสนับสนุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแล
ไม่ให้แหล่งอบายมุขทีถือเป็ นการลดจุดเสียงหรือสถานการณ์เสียง มีการให้กาํ ลังใจเมือลูกสามารถป้ องกันตนเอง
จากบุหรีได้ สนับสนุนในทุกกิจกรรมทีเกียวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด ในขณะทีการทําหน้าทีของครอบครัวทีเป็ น
สถาบันทีใกล้ชิดกับเด็กมากทีสุด หากมีการสือสารทีดี สะท้อนโทษของบุหรี ยกย่องการมีพฤติกรรมป้ องกันบุหรี
ของลูก ย่อมส่งผลทีดีในการรับรูบ้ รรทัดฐานทีสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการสูบบุหรี นําไปสู่การรับรูว้ ่าตนเองมี
ความสามารถในการปฏิเสธสิงทีไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมและจากคนในครอบครัวได้ อันมีผลทําให้สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง คิดพิจารณาไตร่ตรอง จึงทําให้เกิดพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของ
นักเรียน
2.1.2 การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิต และส่งผล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม นอกจากนียังผ่านเจตคติต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
จากผลการวิจยั นีสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนเรียนรู ต้ วั แบบทีสําคัญในการป้ องกันการสูบบุหรี
ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพือน และสือ โดยสอดคล้อ งกับงานวิจ ยั ของวิลลานติ , บู เ ลย์ และจู อ อน (Villanti;
Boulay; & Juon. 2011) พบว่า กลุม่ เพือน ผูป้ กครอง และสือ มีอิทธิพลทําให้วยั รุ่นเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี
นักเรียนวัยรุ่นทีได้เรียนรูก้ ารป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรีจากตัวแบบทีดีจากครอบครัว กลุม่ เพือน และสือ จะมี
ทักษะชีวติ มากขึน สอดคล้องกับงานวิจยั ของระเบียบ เพราะผักแว่น (2551) ทีค้นพบว่า การมีทกั ษะชีวิตของกลุ่ม
เพือนสนิท และอิทธิพลของสือมวลชน ร่วมกันกับตัวแปรอืนๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีทกั ษะชีวิต
ได้รอ้ ยละ 67.4 ซึงนักเรียนจะเกิดการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ ใหม่ๆ ขึนได้ จากการสังเกตตัวแบบ โดยตัวแบบสามารถ
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ถ่า ยทอดออกมาทังความคิด และการกระทํา รวมไปถึงทัก ษะชีวิตด้วยได้พ ร้อมๆ กัน นัก เรีย นวัย รุ่ นมัก จะ
เลียนแบบจากคนใกล้ตัวมากทีสุดก่อน ได้แก่ บิดามารดาและกลุม่ เพือน และในสังคมปัจจุบนั สือต่างๆ โดยเฉพาะ
สือสังคมออนไลน์ ต่างก็เข้ามามีบทบาทในการป้ องกันทางด้านสุขภาพมากขึน (Laranjo; et al. 2015) เมือเด็ก
นักเรียนได้สงั เกตเห็นและได้รบั การถ่ายทอดในเรืองทักษะชีวติ ทีช่วยในการป้ องกันการสูบบุหรี นักเรียนวัยรุ่นก็จะ
เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากตัวแบบ และคิดว่าทักษะชีวติ ในการป้ องกันการสูบบุหรีเหล่านันเป็ นสิงทีมีประโยชน์ต่อ
ตนเอง ซึงถ้าหากนักเรียนวัยรุ่นได้รบั แบบอย่างจากสภาพแวดล้อมรอบตัวได้มาก ก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู จ้ าก
ตัวแบบได้มาก ส่งผลให้เกิดทักษะชีวติ ได้มากขึน จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า การ
เห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวติ
ส่วนผลการวิจยั ทีทักษะชีวติ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน
โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม ผูว้ จิ ยั ค้นพบว่า นักเรียนวัยรุ่นทีรับรูว้ ่าตนมีทกั ษะชีวติ จะเป็ นคนทีมีความสามารถ
ในการปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าทีของตนเองได้อย่างเหมาะสม นันคือ มีวุฒภิ าวะทางจิตสังคม สามารถมองเห็น
ภาพรวม มีการแสดงความรับผิดชอบ รวมทังสามารถยับยังชังใจได้ จากผลการวิจยั ทีผ่านมาในอดีตแสดงให้เห็น
ว่า ทักษะชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมตนเอง (ศุภร ชินะเกตุ. 2553) อีกทังยังมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับอัตมโนทัศน์และลักษณะมุง่ อนาคต (ศศิวมิ ล เกลียวทอง. 2557) ดังนัน นักเรียนวัยรุ่นทีมีทกั ษะชีวิต
จะเป็ นผูท้ มีี ความสามารถในการปรับตัว สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน มีภูมคิ มุ ้ กันในชีวติ เสริมสร้างให้
เกิดวุฒภิ าวะทีดี ปฏิบตั ิตามหน้าทีของตนเองได้อย่างเหมาะสมเมือต้องเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน ซึงการทําหน้าที
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เมือต้องเผชิญสถานการณ์ภายนอก ก็จะปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมที
เหมาะสม เป็ นผลทําให้สามารถจัดการตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์ทยัี วยุให้เกิดการสูบบุหรีได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปี โก้และคณะ (Piko; et al. 2005) ทีค้นพบว่า ลักษณะมุง่ อนาคตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
สูบบุหรีระดับตํา เช่นเดียวกับงานวิจยั ของคาร์เตอร์และไบรน์ (Carter; & Byrne. 2013) ทีค้นพบว่า วัยรุ่นทีมี
การเห็นคุณค่าในตนเองตํามีแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรีมากกว่าวัยรุ่นทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง และ
งานวิจยั ของชีททามและคณะ (Cheetham; et al. 2015) ทีค้นพบว่า การควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ใน
ระดับตํา สามารถทํานายการเริมต้นพฤติกรรมการสูบบุหรีได้ ซึงจากงานวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หากนักเรียน
วัยรุ่นมีวุฒภิ าวะทางจิตสังคมตํา นักเรียนวัยรุ่นมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี คือไม่สามารถป้ องกันตนเองหรือจัดการ
ตนเองได้ จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า ทักษะชีวิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม ซึงสนับสนุนสมมติฐานของงานวิจยั ในครังนี
ส่วนผลการวิจยั ทีทักษะชีวติ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน
โดยผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ผลการวิจยั นีชีชัดว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมีทกั ษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็ น
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสือสาร ทักษะการแก้ปญั หา หรือแม ้แต่ทกั ษะการปฏิเสธ จะมีเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีมากขึน ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยมองว่าพฤติกรรมป้ องกันการสู บ
บุหรีเป็ นสิงทีดีและมีประโยชน์สาํ หรับวัยรุ่น มีความรูส้ กึ ชอบและพอใจต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี รวมทังมี
แนวโน้มทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีนัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเนติลกั ษมณ์ รุ่งศิริวฒั นกิจ (2550)
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ทีค้นพบว่า ทักษะการจัดการกับปัญหา ทักษะการแก้ปญั หา และทักษะการสือสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติทถูี กต้องเกียวกับการสูบบุหรี รวมทังงานวิจยั ของโมฮัมเหม็ดและคณะ (Mohammed; et al. 2016) ที
ค้นพบว่า โปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรี ทีมีการจัดกิจกรรมทักษะชีวติ ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแก้ปญั หา
และทักษะการตัดสินใจ ซึงกลุ่มทดลองทีได้รบั โปรแกรมดังกล่า ว มีเ จตคติทางลบต่ อการสูบบุหรีสู งกว่า กลุ่ ม
ควบคุม นันคือ นักเรีย นวัยรุ่ นทีมีทกั ษะชีวิต จะมีเจตคติต่ อพฤติก รรมป้ องกันการสูบบุหรี นําไปสู่การแสดง
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี สอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทิชา ฦาชา (2550) ทีค้นพบว่า ทัศนคติในการป้ องกัน
การสูบบุหรีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี เช่นเดียวกับงานวิจยั ของอาทิตยา โปณะทอง
(2553) ทีค้นพบว่า เจตคติในการป้ องกันการสูบบุหรีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี
แสดงให้เห็นว่า หากนักเรียนวัยรุ่นมีเจตคติในการป้ องกันการสูบบุหรี ก็จะมีแนวโน้มทีจะแสดงพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรีได้มากขึน จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า ทักษะชีวิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมป้ อ งกันการสูบบุหรี โดยผ่า นเจตคติต่อ พฤติกรรมป้ อ งกันการสูบบุหรี ซึงสนับสนุ นสมมติฐ านของ
งานวิจยั ในครังนี
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายเพิมเติมได้ว่า การทีวัยรุ่นมีการเห็น
แบบอย่างทีดี ไม่เพียงแต่การดําเนินชีวติ ทีประสบความสําเร็จแมจ้ ะไม่มกี ารสูบบุหรีแล้ว วัยรุ่นยังเกิดการเรียนรู ้
วิธีก ารปฏิเ สธหรือ หลีก เลียงการอยู่ ในสถานการณ์ เ สียงจากตัวแบบทีมีพ ฤติ ก รรมการป้ องกัน การสู บ บุห รี
ยกตัวอย่าง หากบิดามีการเล่าให้ลูกฟังว่าตอนทีเป็ นวัยรุ่นเคยใช้วธิ ีการปฏิเสธเพือนอย่างไรไม่ให้เสียนําใจ ซึงการ
สือสารดังกล่าวย่อมมีอิทธิพลโดยตรงต่อบุตร ทีจะเรียนรู ว้ ิธีการหรือเพิมทักษะชีวิตในการปฏิเสธจากตัวแบบได้
ในขณะทีการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นในเรืองการทํางานในอนาคตมักให้การยอมรับต่อ
คนไม่สูบบุหรี ทําให้เด็กเกิดการเรียนรูผ้ ่านเรืองราวต่างๆ ก่อให้เกิดการมีวุฒิภาวะทางจิตสังคม มีการปฏิบตั ิตาม
หน้า ทีและบทบาทของตนเองเมือเข้า ไปอยู่ในสังคมได้อ ย่า งเหมาะสม ทีคิดได้อ ย่า งผู ใ้ หญ่ แมจ้ ะยังไม่เ คยมี
ประสบการณ์ดงั กล่าวก็ตาม ดังนันการรับรูต้ ่างๆ เหล่านีย่อมมีอิทธิพลต่อเจตคติในเชิงลบต่อการสูบบุหรีและมีเจต
คติทดีี ต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี และทําให้เกิดการแสดงพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้มากขึน
2.2 ปัจจัยระหว่างบุคคลและปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านปัจจัยการคิดพิจารณา พิจารณาตามเส้นความสัมพันธ์ ได้ดงั นี
2.2.1 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีและการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี ส่งผล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และยังผ่านทังวุฒิภาวะทาง
จิตสังคมและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
จากผลการวิจยั นีสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนวัยรุ่นทีรับรูว้ ่าสือและชุมชนคาดหวังให้นกั เรียนไม่
สูบบุหรี การทําตามสิงทีสังคมคาดหวัง จะช่วยให้นกั เรียนมีวุฒิภาวะทางจิตสังคม นันคือ มีการปฏิบตั ิหน้าทีตาม
บทบาททีเหมาะสมของตนเอง มีการมองภาพในระยะยาว มีก ารแสดงความรับผิดชอบทังต่อตนเองและผูอ้ ืน
รวมทังสามารถยับยังชังใจตนเองได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่านมา เช่น จันท์สุฎาห์ ไวยฤทธิ (2555) ทีค้นพบ
พบว่า การรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความเครียดจากการ
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ทํางาน รวมทังงานวิจยั ของอังศินนั ท์ อินทรกําแหง และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล (2560) ทีค้นพบว่า บรรทัดฐาน
ทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิทยาเชิงบวก ซึงบรรทัดฐานทางสังคมเป็ นแนวทางหรือวิถที างของการ
กระทําหรือความประพฤติเฉพาะอย่าง ซึงเป็ นทียอมรับกันทางสังคมตามความคาดหมายของกลุม่ หรือตามค่านิยม
ของสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2532: 353) นักเรียนวัยรุ่นจะรับรูว้ ่าการไม่สูบบุหรีจะเป็ นทียอมรับสังคม จะมีการ
คล้อยตามทีสือและชุมชนเป็ นผูก้ าํ หนด นันคือ สือและชุมชนเป็ นผูก้ ดดันว่านักเรียนเหล่านันไม่ควรมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี การไม่สูบบุหรีเป็ นสิงทียอมรับในสังคมนันๆ อันเป็ นแบบแผนพฤติกรรมทีช่วยกําหนดให้นกั เรียนมี
การปฏิบตั ิตามหน้าทีและบทบาทอย่างเหมาะสมตามทีสังคมเห็นดีเห็นงาม จึงจะทําให้เกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค์
โดยเฉพาะอย่างยิง พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
เมือนักเรียนวัยรุ่นได้เห็นตัวแบบทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี ทังตัวแบบทีมาจากตัวบุคคล
หรือในเชิงสัญลักษณ์ผ่านสือ ยิงตัวแบบมีประสิทธิภาพมากเท่าใด มีผลทําให้นกั เรียนวัยรุ่นใส่ใจ จดจํา กระทําตาม
ตัวแบบนันได้มาก การทําตามตัวแบบทีดี สามารถหลีก เลียงตัวกระตุน้ ทีทําให้เกิดการสูบบุหรี ก็ย่อมส่งผลให้
นักเรียนกระทําตามบทบาทหน้าทีทีเหมาะสม เมือต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน สามารถมองเห็นภาพระยะยาว มีความ
รับผิดชอบ รวมทังสามารถยับยังชังใจได้ ว่าการสูบบุหรีเป็ นสิงทีไม่ควรทํา ควบคุมตนเองเมือต้องไปมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอืนทีสูบบุหรีได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของฉัตรชัย เสนสาย (2554) ทีค้นพบว่ากัลยาณมิตรมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน รวมทังงานวิจยั ของธรีรตั น์ เชมนะสิริ (2554) ทีค้นพบว่า การเห็นตัวแบบ
บิดามารดา ตัวแบบเพือน และตัวแบบจากสือด้านการใช้สารเสพติด มีความสัมพันธ์ทางลบกับลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน นักเรียนวัยรุ่นทีได้รบั ตัวแบบทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรีจะเป็ นเงือนไขทีทําให้เกิดวุฒิภาวะทาง
จิตสังคมทีเหมาะสม อันทําให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้
การทําตามบทบาทหน้าทีของตนเองได้เหมาะสมเมือต้องไปปฏิสมั พันธ์กบั ผู ้อืน จะทําให้นกั เรียน
วัยรุ่นเข้าใจสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึน สามารถประเมินและตีความสถานการณ์ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจุงและคณะ (Jung; et al. 2014) ทีค้นพบว่า อารมณ์ไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบมีผลทําให้
ประสิทธิภาพของการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลลดลง ดังนัน การกํากับอารมณ์เพือให้อารมณ์อยู่สภาวะทีสมดุล ถือ
เป็ นความสามารถในการยับยังชังใจ จะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สามารถประเมินสาเหตุ
และผลของสถานการณ์ได้ตรงตามความเป็ นจริง อันนําไปสู่พฤติกรรมทีพึงประสงค์ นันคือ พฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีและการเห็นแบบอย่าง
ในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และ
ยังผ่านทังวุฒภิ าวะทางจิตสังคมและการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ซึงสนับสนุนสมมติฐานของงานวิจยั ในครังนี
จากผลการวิจยั นีจะเห็นได้ว่าลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อม ซึงมีระดับ
ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดจนไกลตัวออกไป ตามแนวคิดของบรอนเฟนเบนเนอร์มีความเกียวข้อ งกับการมี
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลไม่มากก็นอ้ ย ซึงในผลการศึกษานี สามารถยกตัวอย่างในเรืองการรณรงค์
เรื องการไม่สู บบุ หรี ผ่า นสือต่ า งๆ หรื อ แมแ้ ต่ ก ารแสดงออกจากสัง คมส่ว นใหญ่ ในการต่ อ ต้า นการสู บบุ ห รี
ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเริมออกกฎระเบียบห้ามสูบบุหรีในบริเวณมหาวิทยาลัย เป็ นการสะท้อนเรืองบรรทัดฐาน
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ของนักศึกษา ซึงนักเรียนจะได้เห็นว่าการทีนักเรียนจะไปศึกษาต่อในระดับทีสูงขึนนัน การสูบบุหรีถือเป็ นอุปสรรค
หรือสร้างความลําบากในการปฏิบตั ิตวั ในมหาวิทยาลัย จึงทําให้นกั เรียนรับรู ต้ ่อหน้าทีของตนเองและตระหนักต่อ
การป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี เพราะเมือมีการคิดไตร่ตรองถึงข้อดีและข้อเสียจากการสูบบุหรีแล้ว ย่อมส่งผล
ต่อการมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนทีสูงมากขึน
2.2.2 การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีของนักเรียน โดยผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
จากผลการวิจยั นีสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนวัยรุ่นเรียนรู ต้ วั แบบสําคัญในการป้ องกันการสูบ
บุหรี ส่งผลให้นกั เรียนมองเห็นประโยชน์ในการกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี นําไปสู่การเกิดความพอใจ
และความพร้อมทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี และทํา ให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมากขึน
ยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนรุ่นพีและรุ่นน้อง เช่น นักเรียนวัยรุ่นทีมีรุ่นพีทีประสบความสําเร็จ และ
เป็ นคนทีต่อ ต้านเรืองการสู บบุหรี แมจ้ ะไม่ได้มกี ารสังสอนอบรมรุ่นน้องโดยตรง แต่รุ่นน้อ งสามารถเชือมโยง
ความสําเร็จ กับแนวทางปฏิบตั ิตวั เข้าด้วยกัน ซึงถือได้ว่าการคิดดังกล่าวได้นนต้
ั องมีเจตคติทีดีต่อการไม่สูบบุหรี
ดังนันการได้เห็นแบบอย่างทีดีจึงปรากฏผลว่าส่งผลทางอ้อมต่อการป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านเจตคติทีดีต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี สอดคล้องกับงานวิจยั ของผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2550) ทีค้นพบว่า การ
รับรูข้ า่ วสารจากสือเกียวกับการบริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา และ
วันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ทีค้นพบว่า นักเรียนทีมีเพือนเป็ นแบบอย่างทีดีในการใช้อินเทอร์เน็ตมาก มีเจตคติทดีี
ต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมากกว่านักเรียนทีมีเพือนเป็ นแบบอย่างทีดีในการใช้
อินเทอร์เน็ตน้อย จะเห็นว่า การทีนักเรียนวัยรุ่นเห็นแบบอย่างทีดีในเชิงบวกจากเพือน สือของนักเรียนวัยรุ่น จะทํา
ให้เกิดเจตคติทดีี ต่อพฤติกรรมพึงประสงค์ อันนําไปสู่พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีเช่นกัน จากเหตุผลทีกล่าวมา
ข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า การเห็นแบบอย่างในการป้ องกันการสูบบุหรีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงสนับสนุนสมมติฐานของงานวิจยั ในครังนี
2.3 ปัจจัยการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยบทบาทใน
การป้ องกันการสูบบุหรีของครู ส่งผลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
จากผลการวิจยั นีสะท้อนให้เห็นว่า บริบทของโรงเรียนมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีใน
กลุม่ วัยรุ่น โรงเรียนถือเป็ นบริบททีมีบทบาทหลักในการลดปัญหาพฤติกรรมการสูบบุหรีของวัยรุ่น สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ทังนโยบายปลอดบุหรี การให้ความรู ข้ องครู ต่อ นัก เรียนเกียวกับบุหรี ก็เ ป็ นสิงสํา คัญทีมี ผลต่ อ
พฤติกรรมการสูบบุหรีของนักเรียน (Roohafza; et al. 2014) ถ้าหากนักเรียนเห็นครู สูบบุหรี แสดงว่า การสูบ
บุหรีเป็ นสิงทีถูก ต้อง ซึงอาจเพิมแนวโน้มการรับรู ข้ องนัก เรีย นว่า การสูบบุหรีเป็ นบรรทัดฐาน เป็ นแบบแผน
พฤติกรรมทีได้ถือเป็ นเรืองปกติหรือเป็ นเรืองทียอมรับได้ (Scal; Ireland; & Borowsky. 2003) โดยครู ได้
ดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน ซึงนโยบายดังกล่าวต้องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรืองแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึกษา เมือได้
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กําหนดและดําเนินนโยบายดังกล่าวแล้ว ผูบ้ ริหารของสถานศึกษา รวมทังกลุม่ เครือข่ายครูได้รบั นโยบายดังกล่าวไป
ปฏิบตั ิ ซึงได้แสดงออกมาเป็ นบทบาทสําคัญ ทีครูจะเป็นผูถ้ า่ ยทอดในประเด็นการป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั นักเรียน
ทังในและนอกห้องเรียน เพือทําให้เด็กได้ซมึ ซับบรรยากาศของการป้ องกันการสูบบุหรี ทําให้นกั เรียนให้ความสําคัญ
กับพฤติกรรมทีพึงประสงค์ดงั กล่าวในขณะทีอยู่โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของโวลด์และคณะ (Wold; et al.
2004) ทีค้นพบว่า การออกกฎหมายระดับชาติเ กียวกับการสูบบุหรีในโรงเรียน เริมต้นจากการห้ามสูบบุหรีใน
โรงเรียน ช่วยลดแนวโน้มทีครูจะสูบบุหรีในโรงเรียน ถือเป็ นบทบาทสําคัญทีครูจะต้องเป็ นแบบอย่างโดยไม่สูบบุหรี
ในโรงเรียนให้เด็กเห็น ผูว้ ิจยั เห็นว่า การทีนักเรียนสามารถกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบบุหรีได้ จะต้องมี
นโยบายป้ องกันการสูบบุหรี หรือนโยบายปลอดบุหรีในโรงเรียนเป็ นตัวสนับสนุน แต่ถา้ คิดนโยบายขึนมาเฉยๆ แต่
ไม่ได้แปลงเป็ นการกระทํา หรือนําไปปฏิบตั ิจริงๆ นโยบายทีคิดขึนมาก็จะสูญเปล่า ซึงคานและคานเดเกอร์ (Khan;
& Khandaker. 2016) กล่าวว่า นโยบายเป็ นแนวทางทีนําไปสู่การกระทํา เป็ นการนําปรัชญา หลักการพืนฐาน
วิสยั ทัศน์ และการตัดสินใจต่างๆ มาแปลงให้เป็ นโปรแกรม โครงการ และกิจกรรมทีมีความหลากหลาย ดังนัน
เมือได้ดาํ เนินการนํานโยบายมาใช้กบั โรงเรียน จะต้องนําไปสู่การปฏิบตั ิ แนวคิดของอ็อตโตสันและกรีน (DeGroff;
& Cargo. 2009: 49; citing Ottoson; & Green. 1987: 362) ได้แนะนําว่า การลงมือปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการ
ซําทีซึงความคิดต่างๆ ทีแสดงถึงนโยบาย ถูกแปรเปลียนให้เป็ นพฤติกรรม ในแง่ของการกระทํากันทางสังคม ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีค้นพบว่า นโยบายของโรงเรียนมีผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยผ่านการกระทําของครู
ซึงเกียวข้องกับการสอน (Kyriakides; & Creemers. 2012; Kyriakides; et al. 2015) ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า
นโยบายป้ องกันการสูบบุหรี จะส่งผลทําให้ครูนาํ นโยบายดังกล่าว มาอบรมสังสอนให้กบั นักเรียน เพือให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรูต้ ่อไป จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีว่า การดําเนินการนโยบายป้ องกันการ
สูบบุหรีในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
การถ่ า ยทอดบทบาทในการป้ องกันการสู บบุห รี สืบ เนืองมาจากนโยบายป้ องกันการสู บบุห รี
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการอบรมสังสอนของครู เพือป้ องกันยาเสพติด (สุภาพร ธนะชานันท์. 2548: 62;
อ้างอิงจากศูนย์ต่อสูเ้ พือเอาชนะยาเสพติด. 2546: 9-10) คือ ปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึงก่อนจะเกิดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เมือครู ได้ถ่ายทอดบทบาท
ต่างๆ ให้กบั นักเรียน ทังสอนบทเรียนต่างๆ ทังโทษและอันตรายของบุหรี สอนทักษะเพือป้ องกันเมือมีคนชวนให้
สูบบุหรี รวมไปถึงการจัดกิจ กรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้า นยาเสพติด ประกวดคําขวัญยาเสพติด เป็ นต้น สิง
เหล่านี เป็ นสิงทีทําให้นกั เรียนเกิดความเชือมัน มันใจในความสามารถของตนเอง ว่าสามารถทีจะจัดการและดําเนิน
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชึงและไหล (Cheung; & Lai. 2013) ทีค้นพบว่า การสอน
ในห้องเรียนส่งผลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของนักเรียน จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ทีว่า บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครูมอี ิทธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
และเมือนักเรียนวัยรุ่นมีความมันใจในตนเอง จึงจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทีเกิดขึน ประเมินไตร่ตรองด้วย
เหตุผล จึงทําให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เสียงต่างๆ นําไปสู่การแสดงพฤติกรรมป้ องกันตนเองจากการสูบบุหรี
ได้ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
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นอกจากนี ยังมีเส้นอิทธิพลบางเส้นไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ นันคือ การดําเนินการนโยบายป้ องกัน
การสูบบุหรีในโรงเรียน และบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู ไม่มอี ิทธิพลทางตรงข้ามระดับต่อวุฒิภาวะ
ทางจิตสังคม จากผลการวิจยั ครังนีสะท้อนให้เห็นว่า ตัวแปรวุฒิภาวะทางจิตสังคมถูกยกระดับขึนไปเป็ นตัวแปร
ระดับกลุม่ ดังนัน ตัวแปรระดับครู จะไม่ส่งผลให้นกั เรียนทุกคนในห้องเรียนนันๆ เกิดวุฒิภาวะทางจิตสังคมได้
เนืองจากวุฒภิ าวะทางจิตสังคม เป็ นตัวแปรทีวัยรุ่นมักใช้เป็ นตัวนําทางทีจะนําไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ทีประสบความสําเร็จ
(Greenberger; & Sorensen. 1974) เป็ นพัฒนาการของวัยรุ่นแต่ละบุคคล เป็ นกระบวนการในการพัฒนา
ทางด้านวุฒภิ าวะทีเกิดขึนในตัวบุคคลอยู่แล้ว ดังนัน ตัวแปรระดับครู ได้แก่ การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบ
บุหรีในโรงเรีย น และบทบาทในการป้ องกันการสู บบุหรีของครู จึงไม่ส่งผลข้ามระดับทํา ให้นกั เรีย นทุก คนใน
ห้องเรียนทีครูมปี ฏิสมั พันธ์ดว้ ยเกิดวุฒภิ าวะทางจิตสังคมได้
ข้อจํากัดการวิจยั ระยะที 2
1. เนืองจากแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วยแบบวัดตัวแปรต่างๆ หลายตอน และแต่
ละตอนมีข ้อคําถามทีต้องตอบจํานวนหลายข้อ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องใช้เวลานานในการตอบ จึงอาจเกิดความ
เบือหน่ายและเมือยล้า และอาจส่งผลให้ผูต้ อบตอบได้ไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ได้แก้ไขสถานการณ์เช่นนี
โดยเพิมจํานวนตัวอย่างเผือไว้ แล้วจึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีมี
ความสมบูรณ์มาทําการวิเคราะห์ข ้อมูล
อภิปรายผลการวิจยั ระยะที 1 และ 2
ในการศึกษาครังนี ได้ดาํ เนินการออกแบบวิธีการวิจยั เชิงปริมาณหลายวิธี (Sequential multimethod
design) ด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ ทัง 2 ระยะ โดยเริมจากการทําการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic review) จะทําให้ได้ปจั จัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการป้ องกันการสูบ
บุหรีในกลุม่ เยาวชน นําไปสู่การสร้างความมันใจต่อการสร้างรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับทีมี
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของกลุม่ เด็กนักเรียนวัยรุ่นในการวิจยั ระยะที 2 ด้วยกรอบรูปแบบบูรณาการของ
พฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น (IMAHRB) ของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; & Kaiser. 2010) ทีมี
จุดเด่นในเรืองการบูรณาการหลากหลายทฤษฎีเ ข้าด้วยกัน ผลการวิเคราะห์ของการวิจยั ทัง 2 ระยะ มีความ
แตกต่างกัน เนืองจากการวิจยั ระยะที 1 เป็ นการค้นหาว่าปัจจัยเชิงสาเหตุนนมี
ั ผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ในกลุม่ เยาวชน ส่วนการวิจยั ระยะที 2 ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับปรุงการวิเคราะห์ให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตาม
แนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศน์และทฤษฎีวุฒภิ าวะทางการคิดพิจารณา จึงทําให้สามารถอธิบายกระบวนการป้ องกัน
การสูบบุหรีในเชิงเหตุและผลในลักษณะของความเป็ นกลไก (Mechanism) ได้มากขึนมากกว่าผลการวิจยั ระยะที
1 โดยผลทีได้จากการวิจยั ระยะที 2 ซึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบนิเวศน์ (Bronfenbrenner. 1979) ที
อธิบายว่าพัฒนาการของบุคคลนันสามารถอธิบายได้จากการทีบุคคลมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้อมรอบตัว มีการ
อธิบายว่า ปัจจัยระหว่า งบุคคลและปัจ จัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อ มส่งผลต่ อปัจ จัยภายในบุคคล และกลไกที
เกิดขึนตามทฤษฎีระบบนิเวศน์ดงั กล่าว ส่งผลให้เกิดการคิดพิจารณาทีมีวุฒิภาวะ เช่น เกิดวุฒิภาวะทางจิตสังคม
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เป็ นการทําหน้าทีในบทบาทหน้าทีของสังคมได้อ ย่างเหมาะสม รวมทังการคิดอย่างเป็ นเหตุเ ป็ นผล เป็ นการคิด
พิจารณาไตร่ตรองชังผลดีผลเสียจากการกระทําพฤติกรรมนันๆ สอดคล้องกับทฤษฎีวุฒภิ าวะทางการคิดพิจารณา
(Cauffman; & Steinberg. 2000) ดังนัน การทีนักเรียนจะเลือกตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดๆ ย่อมเกิดจาก
กระบวนการคิดพิจารณา ซึงทฤษฎีดงั กล่า วทําหน้า ทีเป็ นตัวแปรคันกลางทีสําคัญระหว่างปัจ จัย เชิงสาเหตุก บั
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพของวัยรุ่น
ดังนัน ในงานวิจยั ครังนี นอกจากมีความโดดเด่นในเรืองการคัดเลือกตัวแปรทีมีความสําคัญเข้ามาช่วย
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทีมีความรัดกุมสูง ช่วยขจัดอคติต่างๆ ออกไป ยังมีการนําตัวแปรอืนๆ เข้ามาอธิบายเพิมเติม
จากกรอบแนวทาง ทฤษฎีทมีี อยู่เดิม มีการจัดเรียงลําดับตัวแปรหรือการค้นหาเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรทังใน
ระดับนักเรียนและระดับครู ทําให้การอธิบายหรือการนําไปประยุกต์ใช้ในการป้ องกันการสูบบุหรีนันมีประสิทธิภาพ
ตรงตามความเป็ นจริงในบริบทของประเทศไทยมากขึน

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะจากงานวิจยั นีเป็น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
และข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
ผูว้ จิ ยั จึงขอนําเสนอข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที 2
พ.ศ. 2559-2562 (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ. 2559) ในยุทธศาสตร์ที 2 ป้ องกันมิให้เกิดผูเ้ สพยาสูบรายใหม่
และเฝ้ าระวังธุ รกิจ ยาสูบทีมุ่งเป้ าไปยังเด็ก เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ ซึงได้แบ่งเป็ นยุ ทธวิธีสาํ คัญ ดังนี 1)
ยุทธวิธีที 1 สร้างความตระหนัก จิตสํานึก ในพิษภัยยาสูบ ค่านิยมการไม่สูบบุหรีให้กบั เยาวชนและประชาชนทัวไป
และพัฒนาการสือสาร ทีเข้าถึงใจผูบ้ ริโภค 2) ยุทธวิธีที 2 สร้างสิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอือต่อการไม่สูบ
บุหรีของเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานเพือการสร้างสิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 3) ยุทธวิธีที 3
พัฒนาศักยภาพแกนนําและเครือข่ายเพือป้ องกันนักสูบหน้าใหม่ และ 4) ยุทธวิธีที 4 เฝ้ าระวังควบคุมและบังคับใช้
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจยาสูบในสถานศึกษา และกลุม่ เยาวชน
จากยุทธวิธีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ ข้อค้นพบทีได้จากการวิจยั มาทําการปรับปรุงยุทธวิธีดงั กล่าว รวมทัง
ยกระดับยุทธวิธีการป้ องกันการสูบบุหรีให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน สามารถแบ่งได้เป็ นยุทธวิธีทีสําคัญ 5 ยุทธวิถี
ได้แก่ 1) ส่งเสริมจิตลักษณะทีสําคัญในการป้ องกันการสูบบุหรี 2) สร้างครอบครัวทีอบอุ่นทีเอือต่อการไม่สูบบุหรี
ของเยาวชน 3) เฝ้ าระวังควบคุมและบังคับใช้นโยบายเพือป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน 4) สร้างบรรทัดฐานเพือ
การไม่สูบบุหรีด้วยสือและชุมชนทีเข้มแข็ง และ 5) การดําเนินการป้ องกันการสูบบุหรีด้วยพฤติกรรมศาสตร์ ซึง
อธิบายรายละเอียดแต่ละยุทธวิธี ดังตาราง 38
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ตาราง 38 ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิตามยุทธวิธีในการป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ วัยรุ่น
ยุทธวิธีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
ยุทธวิธีที 1
ส่งเสริมจิตลักษณะ
ทีสําคัญในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
(ปัจจัยภายใน
บุคคล)

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
- กลุ่มนักเรียนวัยรุ่น
 โดยเฉพาะอย่างยิงนักเรียนทีมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี อาจมีการให้เด็กนักเรียนทํา
แบบคัดกรองด้วยแบบสอบถามเพือดูแนวโน้มทีจะสูบบุหรีของเด็ก เพือเป็ นการเฝ้ า
ระวังเด็กกลุม่ นีให้มากขึน
 ควรส่งเสริมจิตลักษณะทีสําคัญด้วยการจัดฝึ กอบรมทักษะชีวติ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการสูบบุหรี และเจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั นักเรียน เนืองจากจิตลักษณะดังกล่าว เป็ นปัจจัยภายใน
บุคคลทีมีส่วนสําคัญทีจะทําให้เด็กนักเรียนมีความกล้าทีจะตัดสินใจทีจะไม่กระทํา
พฤติกรรมเสียง และหันมาทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมากขึน
 เนือหาเสนอแนะถึงทักษะต่างๆ เช่น วิธีการปฏิเสธ วิธกี ารสือสาร วิธกี ารเจรจา
ต่อรอง รวมทังวิธีการหลีกเลียงสถานการณ์เสียง นอกจากนี ยังมีการให้มงุ่ เน้น
ประสบการณ์ทสํี าเร็จเพือส่งเสริมความมันใจในความสามารถของตนเองด้วยการใช้
ตัวแบบ รวมทังเสริมสร้างเจตคติทดีี ต่อการป้ องกันการสูบบุหรีทีถูกต้อง โดยทํา
เป็ นโปรแกรม หรือแบบฝึ กอบรมให้กบั นักเรียน
 เหตุผล: เนืองจากการมีทกั ษะชีวติ ทีจําเป็ น จะช่วยให้นกั เรียนวัยรุ่นในกลุม่ เสียงนี
ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีทางสังคมให้มากขึน เช่น ให้
ความสําคัญกับอนาคต ชีให้เห็นว่าถ้าหากนักเรียนวัยรุ่นได้สูบบุหรี จะทําให้เสีย
สุขภาพ พร้อมทังเสียอนาคตทางด้านการเรียน เพราะบุหรีเป็ นสิงเสพติดทีนําไปสู่
การกระทําผิดอบายมุขต่างๆ ซึงการมีทกั ษะชีวติ จะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหา
หรืออุปสรรคทีไม่พงึ ประสงค์ ทําให้ตนเองรูบ้ ทบาทและหน้าทีของตนเองในการใช้
ชีวติ อยู่ร่วมกันกับผูอ้ ืน รวมนําไปสู่การให้ความสําคัญกับพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีมากขึน เห็นประโยชน์มากขึน มีความชอบหรือพอใจมากขึน และมีความพร้อม
ทีจะกระทําพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมากขึน ซึงนําไปสู่การปรับตัวในการใช้
ชีวติ ได้อย่างต้องการ นันคือ สามารถป้ องกันตนเองในการเผชิญกับสถานการณ์ที
ทําให้เกิดการสูบบุหรีได้
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ตาราง 38 (ต่อ)
ยุทธวิธีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
ยุทธวิธีที 2 สร้าง
ครอบครัวทีอบอุ่น
ทีเอือต่อการไม่สูบ
บุหรีของเยาวชน
(ปัจจัยระหว่าง
บุคคล: เน้น
ครอบครัว)

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
- ครอบครัว
 ทีมา: ครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มักใช้เทคโนโลยีในการเลียงดูลูกมากขึน ทําให้
พ่อแม่เริมเหินห่างจากลูก หรือขาดการปรับตัวระหว่างวัย เช่น ในเรืองการสือสาร
กับลูกวัยรุ่น ซึงพ่อแม่ยงั ใช้วธิ ีการสือสารแบบเดิมๆ ซึงทําให้วยั รุ่นมองว่าผูใ้ หญ่ไม่
เข้าใจและยอมรับเพือนมากกว่า
 ครอบครัวต้องมีการปรับตัวให้มากขึน มีการส่งเสริมช่วยเหลือลูกในด้านต่างๆ ให้
มากขึน เพราะจากผลการวิจยั การสนับสนุนทางสังคมจากผูป้ กครองมีผลทําให้เกิด
พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี พ่อแม่ตอ้ งกล้าทีจะส่งเสริมลูกในทุกๆ ด้าน หรือ
ครอบครัวต้องมีการปรับตัวเรืองการสือสาร เช่น การพูดยกย่อง พูดให้กาํ ลังใจ ให้
เคารพการตัดสินใจของลูกหากลูกสามารถปฏิเสธการสูบบุหรี มีการชีให้เห็นโทษ
จากการสูบบุหรีทีไม่คมุ ้ ค่าหากจะลองสูบบุหรี เป็ นต้น
 เหตุผล: ประสบการณ์ทดีี จากครอบครัวมีอิทธิพลต่อทังทางด้านจิตใจ นําไปสู่การ
คิดพิจารณา และมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที
เป็ นกลุม่ เสียงทีมีความคิดอยากจะสูบบุหรีในอนาคต ควรได้รบั ประสบการณ์ทีดี
จากครอบครัว โดยการอบรมเลียงดูลูกด้วยความรักความผูกพันการดูแลเอาใจใส่
มีความเข้าใจลูก ให้การยอมรับลูก พร้อมรับฟังลูกอย่างตังใจ มีการทํากิจกรรม
ร่วมกันภายในครอบครัว แสดงให้ลูกเห็นแบบอย่า งทีดีทีถูกทีควร มีการสือสาร
พูดคุยกันด้วยเหตุผล และให้คําปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตและทักษะทีควรจะมี
ส่วนประสบการณ์ของครอบครัวในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นทีไม่มแี นวโน้มทีจะสูบบุหรี
ควรส่งเสริมความท้าทายเพิมมากขึนเล็กน้อย อาจมีการแสดงความชืนชมหรือให้
กําลังใจเมือลูกทําได้ดี พร้อมทังเป็ นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี เพือ
ปลูกฝังให้เกิดจิตลักษณะทีสําคัญ นําไปสู่การคิดพิจารณาซึงเป็ นรากฐานสําคัญทีทํา
ให้วยั รุ่นเกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้มากขึน
 ต้องผลักดันให้เกิดนโยบายทีสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวของนักเรียนวัยรุ่น มี
การลงพืนทีเพือจัดตังและส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวในแต่ละชุมชน และรณรงค์
บ้านปลอดบุหรี เพือส่งเสริมความสัมพันธ์ทีดีภายในครอบครัว รวมทังระหว่า ง
ครอบครัว เพือหารือถึงวิธีการป้ องกันการสูบบุหรีให้กบั กลุม่ เยาวชน
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ตาราง 38 (ต่อ)
ยุทธวิธีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
ยุทธวิธีที 3 เฝ้ า
ระวังควบคุมและ
บังคับใช้นโยบาย
เพือป้ องกันการสูบ
บุหรีในโรงเรียน
(ปัจจัยระดับครู)

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
- โรงเรียน
 ทีมา: โรงเรียนมีส่วนสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะหน้าทีของโรงเรียนมีความเกียวข้อง
กับการสร้า งความรู ้ รวมทังการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายนอกและการ
จัดการเรียนการสอนให้มคี วามเหมาะสม
 โรงเรียนควรมีบรรทัดฐานเรืองการไม่สูบบุหรีทีแข็งแกร่ง เช่น โรงเรียนมีการยกย่อง
คนทีประสบความสําเร็จซึงเป็ นบุคคลทีเป็ นแบบอย่างทีดีในเรืองการไม่สูบบุหรี
ต่อต้านยาเสพติด ซึงสามารถบอกเล่าประสบการณ์การป้ องกันการสูบบุหรีได้ มา
เล่าให้ฟงั
 โรงเรียนควรทํางานร่วมกับชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมทีดีทีเอือต่อการไม่สูบ
บุหรี ให้ลดความเสียงตามจุดทีนักเรียนจะเดินทางกลับบ้าน
 โรงเรียนขอความร่วมมือจากชุมชน ร้านค้าต่างๆ ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน
มันคือการเพิมความรู ้ ลดความเสียง ทําให้นกั เรียนยอมรับต่อบรรทัดฐานจากคน
รอบข้างทีไม่ได้สรรเสริญหรือให้ความชืนชอบบุคคลทีมีการสูบบุหรี และทําให้เห็น
ว่าการยอมรับจากเพือนเป็ นแค่ส่วนน้อยเท่านัน ซึงไม่คมุ ้ ค่าต่อการเสียสุขภาพ เสีย
อนาคต
 นโยบายป้ อ งกันการสู บบุหรีเป็ นสิงทีสําคัญทีผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ควรให้
ความสนใจสร้างนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี เริมจากการพูดคุยดําเนินการกําหนด
นโยบายป้ องกันการสูบบุหรี และประกาศใช้และบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพือเป็ น
รากฐานสํา คัญให้ก บั โรงเรีย นในการสร้า งบรรยากาศทีดีและปลอดบุหรีให้ก ับ
โรงเรียน มีการสร้างให้นกั เรียนเป็ นผูน้ าํ ในการควบคุมการสูบบุหรีอย่างจริงจัง
 ครูควรนํานโยบายป้ องกันการสูบบุหรีมาปฏิบตั ิใช้อย่างจริงจัง โดยนํามาเป็ นส่วน
หนึงของการจัดการเรีย นการสอน หรือ แมแ้ ต่ ก ารอบรมสังสอนทังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนเป็ นการเสริมสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีให้กบั นักเรียน การ
อบรมสังสอนดังกล่าวมีทงการให้
ั
ความรูท้ ถูี กต้องเกียวกับโทษและอันตรายของบุหรี
รวมทังมีการสอนทักษะชีวติ ทีจําเป็ นสําหรับการป้ องกันการสูบบุหรี ทําให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรูจ้ ากครู นําไปสู่พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีมากขึน
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ตาราง 38 (ต่อ)
ยุทธวิธีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
ยุทธวิธีที 4 สร้าง
บรรทัดฐานเพือ
การไม่สูบบุหรีด้วย
สือและชุมชนที
เข้มแข็ง
(ปัจจัยวัฒนธรรม
และสิงแวดล้อม)

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
- สือและชุมชน
 ทีมา: สือและชุมชนทีสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี มีผลทําให้เกิดจิตลักษณะ
รวมทังการคิดพิจารณา ทีส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงจริงๆ
แล้วเราพบว่า ตัวแบบอย่างการไม่สูบบุหรีในสือ หรือแม ้แต่ในชุมชนมีอิทธิพลมาก
การถ่ายทอดผ่านสือและชุมชนอาจจะไม่ใช่เพียงแค่แสดงให้เห็นโทษของการสูบ
บุหรี หรือไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรีเพียงเท่านัน
 สือ โดยเฉพาะสือสังคมออนไลน์ ควรสร้างเพจในเฟสบุค๊ หรือยูทูปทีแสดงให้เห็นถึง
วิธีการป้ องกันการสูบบุหรีทีมีประสิทธิภาพ เช่น การบอกปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เสีย
สัมพันธภาพทีมีกบั เพือน การชักจูงเพือนทีสูบบุหรีให้เลิกสูบบุหรี ไม่ใช่แค่ให้
ความรูเ้ ฉยๆ เพราะพบว่าทักษะชีวติ มันมีส่วนเป็ นอย่างมากต่อการคิดของเด็ก และ
การหลีกเลียง ซึงกลุม่ นักเรียนวัยรุ่นทีไม่สูบบุหรี จะมีทกั ษะการปฏิเสธทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผลทีดี ดังนัน หากมีทกั ษะชีวติ เพิมมากขึน นักเรียนวัยรุ่นก็อาจจะมี
แนวโน้มทีจะปฏิเสธเป็ น นอกจากนี ควรมีการสร้างชุมชมสือสังคมออนไลน์ปลอด
บุหรี มีการแชร์เรืองราวทีเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันการสูบบุหรีเป็ นระยะๆ ทัง
จากเพจรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี และเพจเกียวกับสุขภาพทังหลาย เพือให้คนเกิด
การตืนตัวมากขึนในการสร้างสังคมปลอดบุหรี
 ชุมชน ควรมีเครือข่ายการป้ องกันการสูบบุหรีทีเข้มแข็ง ผูน้ าํ ชุมชนควรเป็ นผูน้ าํ ทีให้
การสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนสามารถป้ องกันการสูบบุหรีได้ ต้องมีแบบอย่างทีดี
ไม่สูบบุหรี จัดรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีในชุมชนอย่างจริงจัง ควรมีการนําบุคคล
ทางด้านวิชาชีพสุขภาพมาให้ความรูก้ ารส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันการสูบบุหรี มา
ให้ความรูส้ มาชิกในชุมชน
 เหตุผล: ถ้าหากมีสอและชุ
ื
มชนทีคอยบอกคอยสอนถึงวิธีการปฏิบตั ิ เพือเป็ นการ
เตรียมพร้อมเพือให้นกั เรียนวัยรุ่นมีทกั ษะชีวติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี
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ตาราง 38 (ต่อ)
ยุทธวิธีในการ
ป้ องกันการสูบบุหรี
ยุทธวิธีที 5 การ
ดําเนินการป้ องกัน
การสูบบุหรีด้วย
พฤติกรรมศาสตร์

ข้อเสนอแนะเพือการปฏิบตั ิ
 ด้วยผลการวิจยั ทีสนับสนุนความเป็ นพฤติกรรมศาสตร์ดงั กล่าว ควรมีนโยบายเชิง
ปฏิบตั ิดว้ ยการบูรณาการระหว่างองค์กรเอกชนกับหน่วยงานการศึกษา สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสถาบันอืนๆ ทีเกียวข้อง ดังเช่น ให้ดาํ เนินการป้ องกันการสูบ
บุหรีเกิดขึนอย่างต่อเนืองจนกลายเป็ นเครือข่าย จากบ้านปลอดบุหรี มาเป็ น
โรงเรียนปลอดบุหรี จนกลายมาเป็ นชุมชนปลอดบุหรี และขยายมาถึงชุมชนสังคม
ออนไลน์ปลอดบุหรี เป็ นต้น เพือให้เกิดการดําเนินการเพือป้ องกันการสูบบุหรีอย่าง
เป็ นระบบ มาสู่ประโยชน์แก่ตวั นักเรียน
 จากผลการวิจยั ทีเกิดขึน นักเรียนจะเกิดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้
จําเป็ นต้องพิจารณาทังปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยมีแหล่ง
สําคัญทีช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดจิตลักษณะทีสําคัญ ได้แก่ ครอบครัว กลุม่
เพือน สือ และชุมชน ดังนัน จึงควรให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมทีดีที
เอือต่อการป้ องกันการสูบบุหรี เพราะสิงเหล่านีจะก่อให้เกิดจิตลักษณะทีพึงประสงค์
เช่น การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แต่มสี งหนึ
ิ งทีควรพิจารณาร่วมกันด้วยคือ
บริบทของโรงเรียน นอกจากครอบครัวแล้วก็ตอ้ งมีครูดว้ ย เพราะบทบาทในการ
อบรมสังสอนของครูมผี ลให้นกั เรียนเกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้วย แต่
จากการวิเคราะห์พหุระดับ การสอนของครูไม่ได้ส่งผลแค่นกั เรียนคนใดคนหนึง
แต่ส่งผลต่อนักเรียนทังห้องเรียน ดังนัน การสอนของครูจึงเป็ นสภาพแวดล้อมหนึง
ทีช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนหลายคนเกิดจิตลักษณะทีสําคัญ นันคือ การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ดังนัน การดําเนินการป้ องกันการสูบบุหรีด้วยพฤติกรรม
ศาสตร์ จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมทีใกล้ชิดและภายนอกทีเอือต่อการป้ องกันการ
สูบบุหรี เช่น ครอบครัว และโรงเรียน เป็ นต้น เพือให้เกิดจิตลักษณะทีสําคัญ อัน
นําไปสู่กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองทีถูกต้อง และนําไปสู่พฤติกรรมป้ องกัน
การสูบบุหรีต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
1) ผลการวิจ ยั ยืนยันแนวคิดเกียวกับทฤษฎีวุฒิภาวะของการคิดพิจ ารณา (Steinberg; &
Cauffman. 1996; Cauffman; & Steinberg. 2000) ว่าได้อธิบายปัจจัยการคิดพิจารณาไว้ 2 ตัวแปร คือ การ
คิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และวุฒภิ าวะทางจิตสังคม และผูว้ จิ ยั ได้เพิมเติมตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีเข้ามา ซึงจากรู ปแบบบูรณาการพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่นของคีเลอร์และไคเซอร์ (Keeler; &
Kaiser. 2010) กล่าวว่า การคิดพิจารณาเป็ นตัวคันกลาง (Mediator) ในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้ องกันและ
ปัจจัยทีก่อให้เกิดความเสียงและพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั ว่าทัง 3 ตัวแปรดังกล่าวทํา
หน้าทีเป็ นตัวแปรคันกลางระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกบั พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีได้เป็ นอย่างดี นันคือ ปัจจัยการ
คิดพิจารณามักเกียวข้องกับกระบวนการทางการรู ค้ ิดและจิตสังคมทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทีจะเลือกกระทํา
พฤติกรรมหนึงๆ ดังนัน แนวโน้มการพัฒนาทฤษฎีจึงควรให้ความสําคัญกับปัจจัยการคิดพิจารณา ซึงถือเป็ นกลไก
ทีสํา คัญทีช่วยขยายองค์ความรู ใ้ นการป้ องกันพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพของวัย รุ่นในรู ปแบบอืน อันเป็ นการ
สนับสนุนให้ทฤษฎีถูกนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิได้อย่างกว้างขวางมากขึน
2) ตามทฤษฎีทได้
ี อธิบายปัจจัยการคิดพิจารณาทีมีผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ซึงยังไม่ได้
นําเสนออย่างชัดเจนว่ามีปจั จัยเชิงสาเหตุใดบ้าง ทีมีอิทธิพลต่อปัจจัยการคิดพิจารณา ซึงตามผลการวิจยั แสดงให้
เห็นถึงปัจจัยเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลต่อปัจจัยการคิดพิจารณา ทัง 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัย
ระหว่างบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ผลการวิจยั ทีพบจึงมีส่วนในการสนับสนุนทฤษฎีระบบนิเวศน์
ของบรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1979; 1994) ว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุสะท้อนถึงอิทธิพลของปัจจัย
ระหว่างบุคคลและปัจจัยวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี โดยผ่านปัจจัยภายใน
บุคคลและปัจจัยการคิดพิจารณา
3) จากผลการวิจยั ในครังนี พบว่า ทังปัจจัยระดับนักเรียนและระดับครู ทีเป็ นปัจจัยระหว่างบุคคล
(ปัจจัยสภาพแวดล้อม) ต่างส่งผลไปยังการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับนักเรียน ดังนัน จึงเห็นว่าตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองจึงเป็ นตัวแปรทีสําคัญทีนําไปสู่ปจั จัยการคิดพิจารณาและพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรี โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองโดยทัวไป
ไม่ได้อ า้ งอิงกับสถานการณ์ใดๆ ซึงการศึก ษาหรือ ขยายขอบเขตการศึก ษาต่ อ ไป จึงควรเน้นศึก ษาการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในแง่ของตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ น่าจะส่งผลให้เป็ นตัวแปรคันกลางทีสําคัญ
มากขึน ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยการคิดพิจารณา อันนําไปสู่พฤติกรรมทีพึงประสงค์
3. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
1) จากกรอบรู ปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพในวัยรุ่น ได้นาํ เสนอผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ผลทีเกิดขึนตามหลังมาจากได้ตดั สินใจทีจะป้ องกันการสูบบุหรี ซึงการวิจยั ครังต่อไป ควรใช้วธิ ีการวิจยั เชิง
คุณภาพเพือค้นหารายละเอียดด้วยการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุม่ นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย หรือวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
เพือค้นหาผลทีเกิดขึนหลังจากมีพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี ว่าตัวแปรผลคือตัวแปรอะไร จึงนําไปศึกษายืนยัน
ด้วยการวิจยั เชิงปริมาณต่อไป เพือเป็ นการขยายมุมมองทางการศึกษาเกียวกับกรอบบูรณาการดังกล่าวเพิมขึน
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2) จากการวิจยั ระยะที 1 ด้วยการสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
พบว่า มี 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการใช้กระบวนการเรียนรูเ้ พือพัฒนาทักษะชีวิต และโปรแกรมส่งเสริมการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง ทีมีค่าขนาดอิทธิพลสูง การวิจยั ครังต่อไป ควรนําโปรแกรมทังสองมาบูรณาการสร้าง
เป็ นโปรแกรมบูรณาการสําหรับนักเรียนวัยรุ่น ด้วยวิธีการวิจยั เชิงทดลอง เพือพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ให้มากขึน
3) ในงานวิจ ยั ครังนี พบปัจจัยเชิงสาเหตุทีสําคัญทีส่งผลต่อพฤติก รรมป้ องกันการสูบบุหรีของ
นักเรียน แต่เนืองจากการศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ ดังนัน ในการวิจยั ครังต่อไป ควรออกแบบเป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง โดยการพัฒนาโปรแกรมเพือทดสอบว่าโปรแกรมมีประสิทธิผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบ
บุหรีของนักเรียนมากน้อยเพียงใด หรือทําการวิจยั ระยะยาว เพือให้ทราบและมองเห็นพัฒนาการหรือสภาพลักษณะ
การเปลียนแปลง ว่าปัจจัยเชิงสาเหตุ หรือโปรแกรมดังกล่าว เป็ นสาเหตุทาํ ให้พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรีของ
นักเรียนเพิมขึน
4) เนืองจากพบผลการศึกษาในทังในระดับบุคคลและสาเหตุเชิงพหุระดับว่าส่งผลต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการสูบบุหรีในกลุม่ นักเรียนวัยรุ่น จึงควรมีการนําบริบทของโรงเรียน มาทําการศึกษาต่อยอดด้วยการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ทังดึงทังผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน ครู ชุมชน
และครอบครัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม เพือส่งเสริมปัจจัยเชิงสาเหตุและพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ของนักเรียนวัยรุ่นให้มากขึน
5) เนืองจากการศึกษาครังนี ยังจํากัดในพืนทีเฉพาะจังหวัดสตูล ซึงเป็ นบริบทพืนทีทีมีความเฉพาะ
และมีความห่างไกลจากตัวเมือง จึงมีข ้อจํากัดในการขายผลการอ้างอิงไปสู่บริบทพืนทีอืนๆ งานวิจยั ครังต่อไป ควร
ศึกษาพืนทีบริบทจังหวัดอืนๆ ทีเป็ นบริบทพืนทีทีมีความเป็ นเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร เชีย งใหม่ ขอนแก่ น
ภูเก็ต เป็ นต้น ซึงอาจจะมีกระบวนการป้ องกันการสูบบุหรีทีแตกต่างกันได้
6) ในการทดสอบความไม่แปรเปลียนของแบบจําลอง เฉพาะกลุม่ นักเรียนทีไม่เคยมีพฤติกรรมการ
สูบบุหรี ทีมุง่ เน้นถามเฉพาะตัวนักเรียนเอง โดยไม่ครอบคลุมถึงบุคคลรอบข้าง นันคือ บุคคลรอบข้างไม่สามารถ
ยืนยันจริงๆ ว่านักเรียนไม่เคยสูบบุหรี นักเรียนอาจตอบไม่ตรงกับความเป็ นจริง ทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงตาม
ความเป็ นจริงไปด้วย ดังนัน ในการวิจยั ครังต่อไป อาจพิจารณามองทีตัวแปรกลุม่ อืนๆ ร่วมด้วย เช่น เพศ ศาสนา
ระดับชันเรียน เป็ นต้น
7) ในการวิเคราะห์พหุระดับ ตัวแปรแฝงระดับบุคคลทียกระดับขึนไปเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม เพือ
วิเคราะห์ข ้อมูลความสัมพันธ์ข ้ามระดับของตัวแปร (Cross-level analysis) ควรพิจารณาตัวแปรแฝงระดับบุคคล
ทียกระดับจากความเป็ นไปได้ทางทฤษฎีทตัี งไว้ ซึงการยกระดับตัวแปรแฝงดังกล่าวเป็ นไปตามแบบจําลองการวัด
รวมคะแนนในกลุ่ม (Summary index model) จึงไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนภายใน
กลุม่ แต่ถา้ หากรวมคะแนนแล้วพบว่า มีความแปรปรวน (Variance) เกิดขึนระหว่างกลุ่ม สามารถตรวจสอบได้
จากค่าเฉลียคะแนนของตัวแปรแต่ละกลุม่ จะต้องแตกต่างกัน จึงจะพิจารณานําตัวแปรแฝงระดับบุคคลยกระดับไป
เป็ นตัวแปรแฝงระดับกลุม่ ได้
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8) ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบนิเวศน์ของบรอนเฟนเบรนเนอร์ ในงานวิจยั ครังนี ศึกษาเพียงแค่
ระบบจุลภาค (Micro system) ได้แก่ การทําหน้าทีของครอบครัว และระบบมหภาค (Macro system) ได้แก่
บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรีจากสือ โดยงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับระบบความสัมพันธ์ (Meso system) ยังมีจาํ นวน
น้อย ตัวแปรการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี มีการวัดการเห็นแบบอย่างจากพ่อแม่ และการเห็น
แบบอย่างจากเพือน ซึงมีความเป็ นไปได้ว่า เพือนอาจสูบบุหรี แล้วพ่อแม่ไม่สูบบุหรี หรือเพือนไม่สูบบุหรี แล้วพ่อ
แม่สูบบุหรี ซึงการเห็นแบบอย่า งมันขัดกัน ดังนัน ในงานวิจยั ครังต่อ ไป จึงควรพิจารณาระบบความสัมพันธ์
(Meso system) ให้มากขึน โดยอาจจะศึกษาเป็ นตัวแปรปรับ (Moderator) หรือศึกษาปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรทีมี
การเชือมโยงระหว่างกันของบริบทมากกว่า 2 แหล่ง เช่น ครอบครัวกับเพือน ครอบครัวกับโรงเรียน เป็ นต้น

บรรณานุ กรม

223

บรรณานุ กรม
กรภัทร วรเชษฐ์. (2548). การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อลักษณะมุง่ อนาคตของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 3 จังหวัดบุรีรมั ย์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยั และสถิติทางการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555, 29 มิถนุ ายน). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองแนวทางการปฏิบตั ิตามแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศึกษา.
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2540). ปลอดภัยไว้ก่อน คู่มอื การปฏิบตั ิงานการใช้กระบวนการแนะแนว
เพือป้ องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: การศาสนา.
กระทรวงสาธารณสุข กองสุขศึกษา. (2542). แนวคิด ทฤษฎี และการนําไปใช้ในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. นนทบุร:ี กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข.
กฤษณา ตรียมณีรตั น์. (2544). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวติ ด้วย
การเรียนรู แ้ บบมีส่วนร่วมทีมีต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
กิตติพฒั น์ นนทปัทมะดุลย์. (2530). “ครอบครัวมีคุณภาพ.” ครอบครัวผูกพันฉันใด. รายงานประจําปี 2530
ของมูลนิธิเพือการพัฒนาเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
โกศล มีคุณ. (2551). การวิจยั เพือพัฒนาเครืองมือวัดจิตลักษณะด้านความมีเหตุมผี ลแบบพหุมติ .ิ กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
เครือข่ายครูเพือโรงเรียนปลอดบุหรี; และมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี. (2558). คู่มอื ดําเนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี.
งามตา วนินทานนท์. (2535). เอกสารประกอบการสอน “จิตวิทยาสังคม”. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์.
จันท์สุฎาห์ ไวยฤทธิ. (2555). ปัจจัยทางจิตสังคมและการรับรู บ้ รรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างทีเกียวข้อง
กับพฤติกรรมรับผิดชอบของพนักงานขับรถเช่า ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
จิตรา ทองเกิด. (2540). ทักษะชีวติ ในโรงเรียน. ใน เอกสารการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครังที 8.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน.

224
จีรพัฒน์ ศิริรกั ษ์. (2555). ลักษณะสถานการณ์ในโรงเรียน ครอบครัว และจิตพอเพียงทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
รับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
จุไรรัตน์ กําแพงพันธ์. (2551). การทําหน้าทีของครอบครัว ความฉลาดทางอารมณ์ และทัศนคติต่อการกระทําผิด
ของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.
(จิตวิทยาชุมชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ฉัตรชัย เสนสาย. (2554). อิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชือในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัย
ทางจิตทีมีต่อพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของนักเรียน. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ฉัตราภรณ์ กงสิน. (2553). อิทธิพลของการทําหน้าทีของครอบครัว และการมองโลกในแง่ดี ทีมีต่อความโกรธ
ของวัยรุ่น: กรณีศึกษานักเรียนช่วงชันที 4 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ชัชฎาภรณ์ ปริทยาพงศ์. (2552). ผลของการรณรงค์ทางโทรทัศน์เพือการไม่สูบบุหรีต่อการตัดสินใจของ
ผูส้ ูบบุหรี. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (สือสารมวลชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. ถ่ายเอกสาร.
ชิโนรส ถินวิไลสกุล. (2556). การศึกษาการพัฒนาแนวคิดในการโฆษณาเพือรณรงค์ให้เยาวชนไม่ย่งุ เกียวกับบุหรี.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
ชูชยั ศุภวงศ์; และคณะ. (2542). วิวฒั นาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย. กรุงเทพฯ:
ไซเบอร์เพรส.
ดรุณวรรณ สมใจ. (2557). พฤติกรรมป้ องกันการดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ดวงกมล มงคลศิลป์. (2550). ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู เ้ พือพัฒนาทักษะชีวติ ต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
สูบบุหรีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (พยาบาลศาสตร์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2538). ทฤษฎีตน้ ไม ้จริยธรรม: การวิจยั และการพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค. (2548). การรับรูก้ ารสนับสนุนจากครอบครัว เพือน และครู พฤติกรรมป้ องกันการดืม
เครืองดืมแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน).
สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ถ่ายเอกสาร.

225
เตือนใจ เทียนทอง. (2546). ปัจจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ธนพัทธ์ จันท์พพิ ฒั น์พงศ์. (2559). ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
การใช้เฟซบุก๊ ด้วยปัญญาของนักเรียนปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
ธนารัตน์ จันดามี. (2551). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์แบบแผนความเชือด้าน
สุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรี ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. ปริญญานิพนธ์
ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ถ่ายเอกสาร.
ธรีรตั น์ เชมนะสิริ. (2554). ปัจจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชนชายทีมี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ธาดา เศรษฐบุตร. (2551). การรับรู ข้ า่ วสารของวัยรุ่นต่อการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี. ปริญญานิพนธ์ น.ม.
(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ถ่ายเอกสาร.
ธีรศักดิ อัครบวร. (2545). ความเป็ นครู ไทย. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ: ก. พลพิมพ์ (1996).
นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2542). โมเดลลิสเรล: สถิติวเิ คราะห์สาํ หรับการวิจยั . พิมพ์ครังที 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรชั ชัย; และสุวมิ ล ว่องวาณิช. (2541). การสังเคราะห์งานวิจยั ทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
และการวิเคราะห์เนือหา. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ; และคณะ. (2554). รายงานการสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552:
ภายใต้ Global Youth Tobacco Survey, 2009. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก.
นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา. (2559). ปัจจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานตามมาตรฐานจริยธรรม
ของข้าราชการตํารวจ ในจังหวัดมุกดาหาร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นันทนา จันทร์ฝน.
ั (2545). การศึกษาตัวแปรทีสัมพันธ์กบั ความคาดหวังในอนาคตของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายด้วย
การวิเคราะห์พหุระดับ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยั และสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

226
นันทิชา ฦๅชา. (2550). พฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนชายชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
นิภาวรรณ หมีทอง. (2551). ปัจจัยเชิงสาเหตุทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
เนติลกั ษมณ์ รุ่งศิริวฒั นกุล. (2550). ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการหลีกเลียงการสูบบุหรีของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จังหวัด
เพชรบุรี. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (สุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
บุปผา ศิริรศั มี; และคณะ. (2557). การสํารวจระดับประเทศเรืองผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย กลุม่ วัยรุ่น รอบที 6 (พ.ศ. 2555). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
เบญจวรรณ กิจควรดี. (2552). ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมเพือป้ องกันการสูบบุหรี ในนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึง จังหวัดอุดรธานี.
ปริญญานิพนธ์ ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 19) พ.ศ. 2553. (2553, 30 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที 127
ตอนพิเศษ 40ง. หน้าที 49-53.
ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2537). 108 คําถามเกียวกับบุหรีและสุขภาพ. พิมพ์ครังที 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
หมอชาวบ้าน.
-------------. (2550). ข้อเท็จจริง: เยาวชนไทยกับการสูบบุหรี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี.
-------------. (2552). ข้อมูลบุหรีและสุขภาพ. กรุงเทพฯ: รักษ์พมิ พ์.
ประดิษฐ์ พันธ์ประดับ. (2552). ศักยภาพชุมชนในการป้ องกันการสูบบุหรีของวัยรุ่น. สารนิพนธ์ พย.ม.
(การพยาบาลชุมชน). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
ปราณี จ้อยรอด. (2552). ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการรับสืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรียน
ช่วงชันที 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. (2554). วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 และความเป็ นมาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือนําไปสู่การ
พัฒนาทียิงยืน. ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี; และสมพร
ศิลป์สุวรรณ (บรรณาธิการ). หน้า 67-102. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

227
ปิ ยะพร ชูเอียด. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิและความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อวิชา
วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู จ้ ากชุดกิจกรรมแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3. ปริญญานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ถ่ายเอกสาร.
ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์. (2554). การศึกษาและพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าทีของครอบครัวอย่างประสบความสําเร็จ
ด้วยการให้คาํ ปรึกษาครอบครัวโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ผจงจิต อินทสุวรรณ; และคณะ. (2547). รายงานการวิจยั ฉบับที 99 การวิจยั และพัฒนาพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
--------------. (2550). รายงานการวิจยั ฉบับที 110 การวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของ
นักเรียน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรนภา หอมสินธุ.์ (2558). แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบตั :ิ การป้ องกันการสูบบุหรีและดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
ในวัยรุ่น. ชลบุร:ี ชลบุรีการพิมพ์.
พศิน แตงจวง. (2554). รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิชชิง.
พัชรี มีชาํ นาญ. (2547). ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทกั ษะชีวติ เพือป้ องกันการสูบบุหรีของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรียนสีกนั กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (สุขศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
พิพฒั น์พล พินจิ ดี. (2557). โปรแกรมการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวติ ร่วมกับการชีแนะนโยบายเพือป้ องกัน
การสูบบุหรีในนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี. ปริญญานิพนธ์ ส.ม.
(สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
พูนสุข สมดี. (2555). ปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี ที 5 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาปีที 26: การวิเคราะห์พหุระดับ. ปริญญานิพนธ์
กศ.ม. (การวิจยั การศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.
เพ็ญพิชชา มันคง. (2554). การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรียนรู เ้ รือง
พลเมืองดีของสังคม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ.
ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ถ่ายเอกสาร.
มัญชลี เปี ยมดี. (2558). ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตทีเกียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลียงอบายมุข
ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.

228
มาลัย งามระยับ. (2548). ปัจจัยบางประการทีสัมพันธ์กบั ความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 1 จังหวัดลพบุรี โดยการวิเคราะห์พหุระดับ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี. (2545). บุหรีกับเยาวชน. สืบค้นเมือ 8 สิงหาคม 2557, จาก
http://www.ashthailand.or.th/th/informationcenter.php/act=detail&id=27
-------------. (2551). สถิติสาํ คัญเกียวกับการสูบบุหรีของคนไทย วิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา. ใน ข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีของประชากรไทย พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี.
ยุพา จิวพัฒนกุล; และคณะ. (2558). โครงการศึกษาวิจยั เรือง การพัฒนาแนวทางในการป้ องกันและลดการ
สูบบุหรีในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้
เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
ยุพา จิวพัฒนกุล; และสุรสั วดี ไวว่อง. (2558). การป้ องกันการสูบบุหรีในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 38(3): 24-31.
รชานนท์ ง่วนใจรัก. (2552). ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพือป้ องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพือป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น. ปริญญานิพนธ์ ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
ระเบียบ เพราะผักแว่น. (2551). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะชีวติ ของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
ในจังหวัดนครราชสีมา: การวิเคราะห์กลุม่ พหุ. ปริญญานิพนธ์ ค.ม. (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
รัศมี สังข์ทอง; และนิรนั ดร์ อินทรัตน์. (2556). สถานการณ์การบริโภคยาสูบ. ใน Fact and Figures 2013:
ข้อเท็จจริงและสถิติภาวะคุกคามสุขภาพภาคใต้ 2556. สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้.
หน้า 35-41. สงขลา: หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2532). พจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยา. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
วรรณชนก จันทชุม. (2547). รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการป้ องกันการ
สูบบุหรีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดขอนแก่น. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
-------------. (2549ก). การพัฒนากลวิธีในการป้ องกันการสูบบุหรีของนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม:
กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ.์ ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

229
วรรณชนก จันทชุม. (2549ข). การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสูบบุหรีและการดืมสุราโดยการวิเคราะห์
เมต้า. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
วันดี ทับทิมทอง. (2554). ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู ค้ วามสามารถ ความคาดหวังในผล และ
พฤติกรรมหลีกเลียงการสูบบุหรีในวัยรุ่นชายตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน). ชลบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
วันวิสา สรีระศาสตร์. (2554). ปัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นสถานการณ์ทางสังคม และการมีภมู คิ มุ ้ กันทางจิตทีเกียวข้อง
กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนทีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
วิชยั เสวกงาม. (2557). ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รียนในศตวรรษที 21.
วารสารครุศาสตร์. 42(2): 207-223.
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2544). รายงานการวิจยั ฉบับที 81 ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนทีมีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
วิไลลักษณ์ ทองคําบรรจง. (2553). ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษา ช่วงชันที 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
วีระศักดิ จงสู่ววิ ฒั น์วงศ์; รัศมี สังข์ทอง; และจิตตเวช เกตุชู. (2552). องค์ความรู ช้ ดุ สถานการณ์การควบคุม
การบริโภคยาสูบ 26: ปัจจัยต่อการบริโภคบุหรีผิดกฎหมายในจังหวัดติดชายแดนภาคใต้ของไทย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือการควบคุมยาสูบ.
เวทินี สุขมาก; อัจฉรี ศิริสุนทร; และประภาพร มีนา. (2545). ความเทียงตรงของแบบสอบถามการรับรู ใ้ น
ความสามารถตนเอง. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 47(1): 31-37.
ศรัญญา เบญจกุล; และคณะ. (2553). สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.
2534-2552. นนทบุร:ี ไนซ์ เอิรท์ ดีไซต์.
ศศิวมิ ล เกลียวทอง. (2557). ปัจจัยบางประการทีส่งผลต่อทักษะชีวติ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 5
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยั และ
สถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2554). การวิเคราะห์พหุระดับ. พิมพ์ครังที 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

230
ศิริธิดา ศรีพทิ กั ษ์; และคณะ. (2555). ประสิทธิผลของโปรแกรมป้ องกันการสูบบุหรีในนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 23(1): 38-52.
ศิริพร ชวนชาติ. (2551). ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตนต่อ
พฤติกรรมการป้ องกันการสูบบุหรีในวัยรุ่นตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (พยาบาลศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ศิริรตั น์ พรขํา. (2551). การทําหน้าทีครอบครัว อัตมโนทัศน์และทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์; และคณะ. (2551). สถานการณ์การควบคุมบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ. 2555.
กรุงเทพฯ: เจริญดีมนคงการพิ
ั
มพ์.
ศุภร ชินะเกตุ. (2553). ปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมป้ องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (พัฒนศึกษา). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถ่ายเอกสาร.
ศุภรัตน์ อิมวัฒนกุล. (2552). ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวติ ร่วมกับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง
(5 A’s) เพือป้ องกันการสูบบุหรีในวัยรุ่นชุมชนแออัด. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถ่ายเอกสาร.
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือการควบคุมยาสูบ. (2555). สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2555. พิมพ์ครังที 3. กรุงเทพฯ: เจริญดีมนคงการพิ
ั
มพ์.
สมเกียรติ โพธิสตั ย์. (2547). กระบวนการในการทบทวนอย่างเป็ นระบบ. ใน คู่มอื การทบทวนอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Reviews). สมเกียรติ โพธิสตั ย์; รัตนา พันธ์พานิช; และโยธี ทองเป็ นใหญ่.
หน้า 9-73. พิมพ์ครังที 3. นนทบุร:ี สํานักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์.
สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครังที 7. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหมาย แตงสกุล; เชาวลิต ภูมภิ าค; และวิชดุ า คงสุทธิ. (2551). คู่มอื การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6:
เพือครู ผูส้ อนใช้จดั การเรียนรู ค้ ่กู บั หนังสือเรียนฉบับ อญ. และแบบฝึ กทักษะ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. (2545). “มลพิษจากควันบุหรี”. จุลสารบุหรีหรือสุขภาพ. 11(3): 1-20.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2555). ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดเสริมสร้างสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู ้เรียน ยกระดับสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
สุขศึกษาและพลศึกษา: กลุม่ สาระการเรียนรู ส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สันติ บุญภิรมย์. (2557). ความเป็ นครู Self-Actualization for Teacher. กรุงเทพฯ: ทริปเพิลเอ็ดดูเคชัน.

231
สายพิณ บุญเรือน. (2549). บทบาทของโรงเรียนและครอบครัวต่อการเล่นเกมออนไลน์: กรณีศึกษานักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และ
สังคม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
สาลินี จงใจสุรธรรม. (2559). การวิจยั ผสานวิธปี จั จัยเชิงเหตุพหุระดับของการกํากับตนเองในการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3.
ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2552). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี/ดืมสุรา
ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลียนของโมเดลระหว่างอายุ. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ด. (จิตวิทยา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
--------------. (2556). ผลการใช้โปรแกรมเชิงป้ องกันทีมีต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรีในนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุขจิตร ตังเจริญ. (2554). ปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหารเวลาทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
รับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สุจิตรา รอดศิริ. (2556). บทบาทของครู ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในกลุม่ อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา). ชลบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
สุชา จันทร์เอม. (2539). จิตวิทยาทัวไป. พิมพ์ครังที 5. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุทธิรกั ษ์ ไชยรักษ์; และคณะ. (2553). รายงานวิจยั สถาบันเรืองพฤติกรรมการดืมสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2551. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุพชิ ชา วงศ์จนั ทร์. (2557). อิทธิพลทางจิตสังคมและการกํากับตนเองทีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูร้ บั บริการที
มีภาวะอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สุภาพร ธนะชานันท์. (2548). อิทธิพลของมาตรการป้ องกันสิงเสพย์ติดในโรงเรียน และครอบครัวกับความ
ผูกพันทางสังคมทีมีต่อการป้ องกันตนเองจากสิงเสพย์ติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที 3
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
สุวรรณี จรูงจิตรอารี; วัฒนารี อัมมวรรธน์; และจตุพร วิชติ สระน้อย. (2556). ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรีของผู ้หญิงในชุมชนเมือง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 43(3): 281-295.

232
สุวมิ ล สุขเกษม. (2547). ผลการเสริมสร้างเจตคติและฝึ กทักษะเพือนช่วยเพือนทีมีต่อการป้ องกัน
ความเสียงต่อการเสพยาบ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ. (2559). แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับทีสอง พ.ศ.
2559-2562. นนทบุร:ี กระทรวงสาธารณสุข.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. (2554). แนวทางการพัฒนาทักษะชีวติ บูรณาการการเรียน
การสอน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; กระทรวงสาธารณสุข; และมหาวิทยาลัยมหิดล.
(2554). แผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย พ.ศ. 2554-2563. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สาํ นัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สํานักงานคณะปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. (2549). คู่มอื นําทางชีวติ : รักพ่อ เพือพ่อขอดําเนินชีวติ ด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง. นนทบุร:ี กระทรวงสาธารณสุข.
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). สรุปผลทีสําคัญการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีและการดืมสุราของประชากร
พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร.
สํานักวิจยั สังคมและสุขภาพ. (2559). วัฒนธรรมกับความเสียงสุขภาพ. นนทบุร:ี กระทรวงสาธารณสุข.
อมรรัตน์ สุจิตชวาลากุล. (2554). ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความตังใจทีจะสูบบุหรีของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน. ถ่ายเอกสาร.
อมราพร สุรการ. (2555). การศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนทีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
อมาวสี อัมพันศิรริ ตั น์. (2557). มโนทัศน์ของการวิจยั เชิงคุณภาพ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้. 1(2): 68-74.
อรพินทร์ ชูชม; สุภาพร ธนะชานันท์; และทัศนา ทองภักดี. (2554). รายงานการวิจยั ฉบับที 137 ปัจจัยเชิงเหตุ
และผลของภูมคิ มุ ้ กันทางจิตของเยาวชน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
อรวรรณ หุ่นดี. (2537). สารพันอันตรายจากบุหรีและวิธีเลิก. กรุงเทพฯ: อักษราพิพฒั น์.

233
อริยา ทองกร. (2550). การศึกษาตัวแปรทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากการสังเคราะห์งานวิจยั โดย
วิธีการวิเคราะห์อภิมาน. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
อังศินนั ท์ อินทรกําแหง. (2558). รายงานการวิจยั ฉบับที 162 การเตรียมพร้อมสู่การทํางานอาสาและพัฒนา
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองทีเกียวข้องกับการทํางานอาสาของบุคลากร
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อังศินนั ท์ อินทรกําแหง; และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. (2560). รายงานการวิจยั ฉบับที 178 อิทธิพลของจิตวิทยา
เชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมทีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพทีดีและสุขภาวะครอบครัวโดย
ส่งผ่านความรอบรู ด้ า้ นสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึงเมือง: การวิจยั ผสานวิธ.ี กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัจฉรา คํามะทิตย์; และมัลลิกา มากรัตน์. (2559). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ: วิธีการปฏิบตั ิทลี ะ
ขันตอน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 3(3): 246-259.
อาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์. (2554). การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมทีส่งผลต่อจิตบุญกุศลของนิสติ สาขาวิชา
ชีวติ และความตาย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปริญญานิพนธ์ พธ.ม. (ชีวติ และความตาย). อยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
อาภาพร เผ่าวัฒนา; และสุรินธร กลัมพากร. (2555). การสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะพฤติกรรม. ใน การสร้างเสริม
สุขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน: การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบตั .ิ อาภาพร เผ่าวัฒนา;
และคณะ (บรรณาธิการ). หน้า 95-142. กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารี จําปากลาย; และคณะ. (2556). ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
กลุม่ ผูส้ ูบบุหรี รอบที 5 (พ.ศ. 2554). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ (2544). จิตบําบัดและการให้คาํ ปรึกษาครอบครัว. พิมพ์ครังที 5. กรุงเทพฯ: ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาครอบครัว.
เอกบดินทร์ กิตติจริยา. (2556). การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยทีส่งผลต่อความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 6 จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36. ปริญญานิพนธ์
ค.ม. (การวิจยั และประเมินผลการศึกษา). เชียงราย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ถ่ายเอกสาร.
Aiken, L. R. (2003). Psychological Testing and Assessment. 11th ed. Boston: Allyn & Bacon.
Ajzen, I.; & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

234
Badiani, A.; et al. (2015). Tobacco Smoking and Cannibis Use in a Longitudinal Birth Cohort:
Evidence of Reriprocal Causal Relationships. Drug and Alcohol Dependence. 150:
69-76.
Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. New York: General Learning Press.
--------------. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
--------------. (1978). The Self System in Reciprocal Determinism. American Psychologist. 33(4):
344-358.
--------------. (1986). Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
--------------. (1994). Self-Efficacy. In Encyclopedia of Human Behavior (Vol. 4). Edited by V. S.
Ramachaudran (Ed.), pp. 71-81. New York: Academic Press.
--------------. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman
Bandura, A.; Adams, N. E.; & Beyer, J. (1977). Cognitive Processes Mediating Behavioral
Change. Journal of Personality and Social Psychology. 35: 125-139.
Begg, C. B.; & Mazumdar, M. (1994). Operating Characteristics of a Rank Correlation Test for
Publication Bias. Biometrics. 50(4): 1088-1101.
Benjakul, S.; et al. (2013). Current Manufactured Cigarette Smoking and Roll-Your-Own
Cigarette Smoking in Thailand: Findings from the 2009 Global Adult Tobacco Survey.
BMC Public Health. 13(1): 277.
Beavers, R.; & Hampson, R. B. (2000). The Beavers Systems Model of Family Functioning.
Journal of Family Therapy. 22(2): 128-143.
Bhanthumnavin, D. (2000). Importance of Supervisory Social Support and Its Implication for
HRD in Thailand. Psychology and Developing Societies. 12: 155-166.
Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wileys &
Sons.
Borenstein, M.; et al. (2009). Introduction to Meta-Analysis. Chichester: John Wiley & Sons.
Botvin, G. J.; & Kantor, L. W. (2000). Preventing Alcohol and Tobacco Use Through Life Skills
Training. Alcohol, Research & Health. 24(4): 250-257.
Botvin, G. J.; Eng, A.; & William, C. L. (1980). Preventing the Onset of Cigarette Smoking
Through Life Skills Training. Preventive Medicine. 9(1): 135-143.
Botvin, G. J.; et al. (1992). Smoking Prevention Among Urban Minority Youth: Assessing
Effects on Outcome and Mediating Variables. Health Psychology. 11: 290-299.

235
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and
Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological Models of Human Development. In the International
Encyclopedia of Education, (Vol. 3). Edited by T. Husen; & T. N. Postlethwaite (Eds.).
2nd ed. pp. 1643-1647. Oxford: Pergamon.
Busen, N. H.; Modeland, V.; & Kouzekanani, K. (2001). Adolescent Cigarette Smoking and
Health Risk Behavior. Journal of Pediatric Nursing. 16(3): 187-193.
Byrne, B. M.; Shavelson, R. J.; & Muthén, B. (1989). Testing for the Equivalence of Factor
Covariance and Mean Structures: The Issues of Partial Measurement Invariance.
Psychological Bulletin. 105(3): 456-466.
Byrnes, J. P. (2002). The Development of Decision-Making. Journal of Adolescent Health.
31: 208-215.
Carter, M. A.; & Byrne, D. G. (2013). The Role of Stress and Area-Specific Self-Esteem in
Adolescent Smoking. Australian Journal of Psychology. 65(3): 180-187.
Carvajal, S. C.; et al. (1998). Relating Optimism, Hope, and Self-Esteem to Social Influences in
Deterring Substance Use in Adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology.
17(4): 443-465.
Cauffman, E.; & Steinberg, L. (2000). (Im)maturity of Judgment in Adolescence: Why
Adolescents May Be Less Culpable Than Adults. Behavioral Sciences and the Law.
18: 741-760.
Centers for Disease Control and Prevention. (2007). Best Practices for Comprehensive Tobacco
Control Programs-2007. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and
Health Promotion, Office on Smoking and Health.
Chang, F. C.; et al. (2006). Social Influences and Self-Efficacy as Predictors of Youth Smoking
Initiation and Cessation: A 3-Year Longitudinal Study of Vocational High School
Students in Taiwan. Addiction. 101: 1645-1655.
Chassin, L.; et al. (1986). Changes in Peer and Parent Influence during Adolescence:
Longitudinal Versus Cross-Sectional Perspectives on Smoking Initiation. Developmental
Psychology. 22(3): 327-334.
Cheetham, A.; et al. (2015). Affective Behavior and Temperament Predict the Onset of
Smoking in Adolescence. Psychology of Addictive Behaviors. 29(2): 347-354.

236
Chen, G.; Mathieu, J. E.; & Bliese, P. D. (2004). A Framework for Conducting Multi-Level
Construct Validation. Multi-Level Issues in Organizational Behavior and Processes
Research in Multi-Level. 3: 273-303.
Cheung, D.; & Lai, E. (2013). The Effects of Classroom Teaching on Students’ Self-Efficacy for
Personal Development. British Journal of Guidance & Counselling. 41(2): 164-177.
Chiao, C.; Yi, C.; & Ksobiech, K. (2012). Exploring the Relationship between Premarital Sex
and Cigarette/Alcohol Use Among College Students in Taiwan: A Cohort Study.
BMC Public Health. 12: 527.
Cobb, S. (1976). Social Support as a Moderator of Life Stress. Psychosomatic Medicine.
38: 300-314.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Cook, D. J.; Mulrow, C. D.; & Haynes, R. B. (1997). Systematic Reviews: Synthesis of Best
Evidence for Clinical Decisions. Annals of Internal Medicine. 126(5): 376-380.
D’Silva, J.; & Aminabhavi, V. A. (2013). Adjustment, Self-Efficacy and Psychosocial
Competencys of Drug Addicted Adolescents. Journal of Psychology. 4(1): 13-18.
Dali, M.; & Egan, M. (2017). childhood Cognitive Ability and Smoking Initiation, Relapse and
Cessation Throughout Adulthood: Evidence from Two British Cohort Studies.
Addiction. 112(4): 651-659.
de Josselin de Jong, S.; et al. (2014). Efficacy of a Web-Based Computer-Tailored Smoking
Prevention Intervention for Dutch Adolescents: Randomized Controlled Trial. Journal of
Medical Internet Research. 16(3): e82.
Dearden, K. A.; et al. (2007). Teens in Trouble: Cigarette Use and Risky Behaviors Among
Private, High School Students in La Paz, Bolivia. Revista Panamericana de Salud
Publica. 22(3): 160-168.
DeBlois, M. E.; & Kubzansky, L. D. (2015). Childhood Self-Regulatory Skills Predict Adolescent
Smoking Behavior. Psychology, Health & Medicine. 21(2): 138-151.
Deesawat, C.; et al. (2012). A Multilevel Study of Smoking among Youths in School at Buriram
Province. Journal of The Medical Association of Thailand. 95(Suppl. 6): S78-S86.

237
DeGroff, A.; & Cargo, M. (2009). Policy Implementation: Implications for Evaluation. In
Knowledge Utilization, Diffusion, Implementation, Transfer, and Translation:
Implications for Evaluation (New Directions for Evaluatio, No.124). Edited by J. M.
Ottoson; & P. Hawe (Eds.), pp.47-60. San Francisco: Jossey-Bass.
Dinh, K. T.; et al. (2002). The Relationship between Acculturation and Problem Behavior
Proneness in a Hispanic Youth Sample: A Longitudinal Mediation Model. Journal of
Abnormal Child Psychology. 30(3): 295-309.
Distefan, J. M.; et al. (1998). Parental Influences Predict Adolescent Smoking in the United
States, 1989-1993. Journal of Adolescent Health. 22: 466-474.
Donovan, J. E. (1996). Problem-Behavior Theory and the Explanation of Adolescent Marijuana
Use. Journal of Drug Issues. 26(2): 379-404.
Donovan, J. E.; Jessor, R.; & Costa, F. M. (1991). Adolescent Health Behavior and
Conventionality: An Extension of Problem-Behavior Therapy. Health Psychology.
10(1): 52-61.
Elder, J. P.; et al. (2000). Predictors of Cigarette and Alcohol Susceptibility and Use Among
Hispanic Migrant Adolescents. Preventive Medicine. 31(2): 115-123.
Evans-Whipp, T. J.; et al. (2010). The Impact of School Tobacco Policies on Student Smoking
in Washington State, United States and Victoria, Australia. International Journal of
Environmental Research and Public Health. 7: 698-710.
Everri, M.; Mancini, T.; & Fruggeri, L. (2015). Family Functioning, Parental Monitoring and
Adolescent Familiar Responsibility in Middle and Late Adolescence. Journal of Child
and Family Studies. 24(10): 3058-3066.
Fidler, J. A.; et al. (2006). Vulnerability to Smoking after Trying a Single Cigarette Can Lie
Dormant for Three Years or More. Tobacco Control. 15: 205-209.
Flay, B. R. (1993). Youth Tobacco Use: Risk Patterns, and Control. In Nicotine Addiction:
Principles and Management. Edited by J. Slade; & C. T. Orleans (Eds.). pp. 365-384.
New York: Oxford University Press.
Fornell, C.; & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable
Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research. 18(1): 39-50.
Grady, P. A.; & Gough, L. L. (2014). Self-Management: A Comprehensive Approach to
Management of Chronic Conditions. American Journal of Public Health. 104(8):
e25-e31.

238
Grant, M. J.; & Booth, A. (2009). A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and
Associated Methodologies. Health Information and Libraries Journal. 26: 91-108.
Greenberger, E.; & Sorensen, A. B. (1974). Toward a Concept of Psychosocial Maturity.
Journal of Youth and Adolescence. 3(4): 329-358.
Greenberger, E.; et al. (1971). Toward the Measurement of Psychosocial Maturity. Baltimore,
Maryland: The Center for Social Organization of Schools, The John Hopkins University.
--------------. (1975). The Measurement and Structure of Psychosocial Maturity. Journal of Youth
and Adolescence. 4: 127-143.
Griffin, K. W.; et al. (2003). Effectiveness of a Universal drug Abuse Prevention Approach for
Youth at High Risk for Substance Use Initiation. Preventive Medicine. 36: 1-7.
Gritz, E. R.; et al. (2003). Predictors of Susceptibility to Smoking and Ever Smoking: A
Longitudinal Study in a Triethnic Sample of Adolescents. Nicotine & Tobacco
Research. 5(4): 493-506.
Haddock, C. K.; et al. (2005). Prediction of Adult-Onset Smoking Initiation among U.S. AirForce Recruits Using the Pierce Susceptibility Questionnaire. American Journal of
Preventive Medicine. 28(5): 424-429.
Hair, J. F.; et al. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th ed.
Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Harden, A. (2010). Mixed-Method Systematic Reviews: Integrating Quantitative and
Qualitative Findings. Austin, TX: National Center for the Dissemination of Disability
Research.
Heck, R. H.; & Thomas, S. L. (2009). An Introduction to Multilevel Modeling Techniques.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Higgins, J. P. T.; et al. (2003). Measuring Inconsistency in Meta-Analysis. BMJ. 327: 557-560.
Hill. K.; et al. (2005). Family Influences on the Risk of Daily Smoking Initiation. Journal of
Adolescent Health. 37: 202-210.
Hooman, S.; et al. (2013). Association between Cigarette Smoking and Suicide in Psychiatric
Inpatients. Tobacco Induced Diseases. 11: 5.
Hox, J. J. (1995). Applied Multilevel Analysis. Amsterdam: TT-Publikaties.
--------------. (2010). Multilevel Analysis: Techniques and Applications. 2nd ed. New York:
Routledge.

239
Huang, C.; et al. (2012). Smoking Susceptibility and Its Predictors Among Adolescents in
China: Evidence from Ningbo City. Journal of Addiction Research & Therapy.
S8: 004.
Huang, H.; et al. (2008). Perceived Smoking Prevalence at School-Level and Children’s Smoking
Initiation: A Multi-Level Analysis of a Cross-Sectional Data in Taiwan. Health Policy.
86: 213-221.
Huang, M.; et al. (2005). Stages of Smoking Acquisition Versus Susceptibility as Predictors of
Smoking Initiation in Adolescents in Primary Care. Addictive Behaviors. 30: 11831194.
Huang, T. T. K.; Unger, J. B.; & Rohrbach, L. A. (2000). Exposure to, and Perceived Usefulness
of, School-Based Tobacco Prevention Programs: Associations with Susceptibility to
Smoking among Adolescents. Journal of Adolescent Health. 27: 248-254.
Institute for Work & Health. (2015). What Researchers Mean by … Primary, Secondary and
Tertiary Prevention. At Work. Retrieved June 14, 2016, from
https://www.iwh.on.ca/wrmb/primary-secondary-and-tertiary-prevention
Jeotee, K. (2012). Reasoning Skills, Problem Solving Ability and Academic Ability: Implications
for Study Programme and Career Choice in the context of Higher Education in
Thailand. Doctoral’s Dissertation (Education). Durham: Graduate School, Durham
University. Photocopied.
Jessor, R. (1987). Risky Driving and Adolescent Problem Behavior: An Extension of ProblemBehavior Theory. Alcohol, Drugs, and Driving. 3(3-4): 1-11.
--------------. (1991). Risk Behavior in Adolescence: A Psychosocial Framework for Understanding
and Action. Journal of Adolescent Health. 12: 597-605.
Jessor, R.; Donovan, J. E.; & Costa, F. M. (1991). Beyond Adolescence: Problem Behavior and
Young Adult Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Jessor, R.; & Jessor, S. (1977). Problem Behavior and Psychosocial Development. New York:
Academic Press.
Jessor, R.; et al. (1995). Protective Factors in Adolescent Problem Behavior: Moderator Effects
and Developmental Change. Developmental Psychology. 31(6): 923-933.
-------------. (2003). Adolescent Problem Behavior in China and the United States: A CrossNational Study of Psychosocial Protective Factors. Journal of Research on
Adolescence. 13(3): 329-360.

240
Johnson, S. L.; Blum, R. W.; & Cheng, T. L. (2014). Future Orientation: A Construct with
Implications for Adolescents Health and Wellbeing. International Journal of Adolescent
Medicine and Health. 26(4): 459-468.
Jung, N.; et al. (2014). How Emotions Affect Logical Reasoning: Evidence from Experiments
with Mood-Manipulated Participants, Spider Phobics, and People with Exam Anxiety.
Frontiers in Psychology. 5: 570.
Kaai, S. C.; et al. (2013). Using Student and School Factors to Differentiate Adolescent Current
Smokers from Experimental Smokers in Canada: A Multilevel Analysis. Preventive
Medicine. 57: 113-119.
Keeler, H. J.; & Kaiser, M. M. (2010). An Integrative Model of Adolescent Health Risk Behavior.
Journal of Pediatric Nursing. 25: 126-137.
Kelly, M. P.; & Barker, M. (2016). Why Is Changing Health-Related Behaviour So Difficult.
Public Health. 136: 109-116.
Kendler, K. S.; et al. (2013). Early Smoking Onset and Risk for Subsequent Nicotine
Dependence: A Monozygotic Co-Twin Control Study. American Journal of Psychiatry.
170(4): 408-413.
Khan, A. R.; & Khandaker, S. (2016). A Critical Insight into Policy Implementation and
Implementation Performance. Public Policy and Administration. 15(4): 538-548.
Kim, D.; & Kim, H. (2010). Early Initiation of Alcohol Drinking, Cigarette Smoking, and Sexual
Intercourse Linked to Suicidal Ideation and Attempts: Findings from the 2006 Korean
Youth Risk Behavior Survey. Yonsei Medical Journal. 51(1): 18-26.
Klas, K. S.; et al. (2015). School-Based Prevention Program Associated with Increased Shortand Long-Term Retention of Safety Knowledge. Journal of Burn Care & Research.
36(3): 387-393.
Klein, K. J.; & Kozlowski, S. W. J. (2000). From Micro to Meso: Critical Steps in
Conceptualizing and Conducting Multilevel Research. Organizational Research
Methods. 3(3): 211-236.
Ko, C.; et al. (2009). The Association between Internet Addiction and Problematic Alcohol Use
Adolecents: The Problem Behavior Model. Cyber Psychology & Behavior. 11(5): 571576.

241
Kozlowski, S. W. J.; & Klein, K. J. (2000). A Multilevel Approach to Theory and Research in
Organizations: Contextual, Temporal, and Emergent Processes. In Multilevel Theory,
Research, and Methods in Organizations. Edited by K. J. Klein; & S. W. J. Kozlowski.
San Francisco: Jossey-Bass.
Kyriakides, L.; & Creemers, B. P. M. (2012). School Policy on Teaching and School Learning
Environment: Direct and Indirect Effects upon Student Outcome Measures.
Educational Research and Evaluation. 18(5): 403-424.
Laranjo, L.; et al. (2015). The Influence of Social Networking Sites on Health Behavior Change:
A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Medical Informatics
Association. 22(1): 243-256.
Leatherdale, S. T.; et al. (2006). A Multi-Level Analysis Examining How Smoking Friends,
Parent, and Older Students in the School Environment Are Risk Factors for
Susceptibility to Smoking among Non-Smoking Elementary School Youth.
Preventive Science. 7: 397-402.
Leventhal, H.; & Cleary, P. D. (1980). The Smoking Problem: A Review of the Research and
Theory in Behavioral Risk Modification. Psychological Bulletin. 88(2): 370-405.
Lian, T. C.; & Lin, T. E. (2007). Effect of Family Functioning and Family Hardiness on SelfEfficacy Among College Students. Sunway Academic Journal. 4: 99-107.
Lipperman-Kreda, S.; Paschall, M. J.; & Grube, J. W. (2009). Perceived Enforcement of School
Tobacco Policy and Adolescents’ Cigarette Smoking. Preventive Medicine. 48(6): 562566.
Lochbuehler, K.; et al. (2016). Parental Smoking and Smoking Cognitions among Youth: A
Systematic Review of Literature. European Addiction Research. 22: 215-232
Lorig, K. (1996). Chronic Disease Self-Management: A Model for Tertiary Prevention.
American Behavioral Scientist. 39(6): 676-683.
Lorig, K. R.; & Holman, H. R. (2003). Self-Management Education: History, Definition,
Outcomes, and Mechanisms. Annals of Behavioral Medicine. 26(1): 1-7.
Lovato, C. Y.; et al. (2007). The Impact of School Smoking Policies and Student Perceptions of
Enforcement on School Smoking Prevalence and Location of Smoking. Health
Education Research. 22(6): 782-793.

242
Luk, T. T.; et al. (2017). Associations of Perceived Interparental Relationship, Family Harmony
and Family Happiness with Smoking Intention in Never-Smoking Chinese Children
and Adolescents: A Cross-Sectional Study. BMJ Open. 7: e017523.
Luna, B.; et al. (2004). Maturation of Cognitive Processes from Late Childhood to Adulthood.
Child Development. 75(5): 1357-1372.
Luszczynska, A.; Scholz, U.; & Schwarzer, R. (2005). The General Self-Efficacy Scale:
Multicultural Validation Studies. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and
Applied. 139(5): 439-457.
Maas, C. J. M.; & Hox, J. J. (2004). Robustness Issues in Multilevel Regression Analysis.
Statistica Neerlandica. 58: 127-137.
Mahabee-Gittens, E. M.; et al. (2013). The Dynamic Role of Parental Influences in Preventing
Adolescent Smoking Initiation. Addictive Behaviors. 38(4): 1905-1911.
Mandara, J.; Murray, C. B.; & Bangi, A. K. (2003). Predictors of African American Adolescent
Sexual Activity: An Ecological Framework. Journal of Black Psychology. 29(3): 337356.
Mayhew, K. P.; Flay, B. R.; & Mott, J. A. (2000). Stages in the Development of Adolescent
Smoking. Drug and Alcohol Dependence. 59: 61-81.
McHugh, M. L. (2012). Interrater Reliability: The Kappa Statistic. Biochemia Medica. 22(3):
276-282.
Medina, J. (2013). Something Real: A Social Marketing Approach to Smoking Prevention
among Montevideo Youth. Dissertation, DrPH. (Public Health). Houston, TX: School
of Public Health, The University of Texas. Photocopied.
Millstein, S. G. (2003). Risk Perception: Construct Development, Links to Theory, Correlates
and Manifestions. In Reducing Adolescent Risk: Towards an Integrated Approach.
Edited by D. Romer (Ed.). pp.35-43. Thousand Oaks, CA: Sage.
Minnix, J. A.; et al. (2011). Self-Efficacy Mediates the Effect of Depression on Smoking
Susceptibility in Adolescents. Nicotine & Tobacco Research. 13(8): 699-705.
Mohammed, M.; et al. (2016). Effects of a Randomized Controlled Trial to Assess the SixMonths Effects of a School Based Smoking Prevention Program in Saudi Arabia.
Preventive Medicine. 90: 100-106.

243
Moore, L.; Roberts, C.; & Tudor-Smith, C. (2001). School Smoking Policies and Smoking
Prevalence among Adolescents: Multilevel Analysis of Cross-Sectional Data from Wales.
Tobacco Control. 10: 117-123.
Mulrow, C. D. (1994). Rationale for Systematic Reviews. BMJ. 309(6954): 597-599.
Mulrow, C. D.; Cook, D. J.; & Davidoff, F. (1997). Systematic Reviews: Critical Links in the
Great Chain of Evidence. Annals of Internal Medicine. 126(5): 376-380.
Murphy, E L.; & McKenzie, V. L. (2016). The Impact of Family Functioning and School
Connectedness on Preadolescent Sense of Mastery. Journal of Psychologists and
Counsellors in Schools. 26(1): 35-51.
Muthén, B. O. (1989). Latent Variable Modeling in heterogeneous Populations. Psychometrika.
54(4): 557-585.
-------------. (1994). Multilevel Covariance Structure Analysis. Sociological Methods and
Research. 22: 376-398.
Neville, H. J.; et al. (2013). Family-Based Training Program Improves Brain Function, Cognition,
and Behavior in Lower Socioeconomic Status Preschoolers. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America. 110(29): 12138-12143.
Nicholson, A. K.; et al. (2015). Social Acceptibility and Desirability of Smoking in a National
Sample of Aboriginal and Torres Strait Islander People. The Medical Journal of
Australia. 202(10 Suppl): S57-S62.
Nishio, A.; et al. (2018). Systematic Review of School Tobacco Prevention Programs in African
Countries from 2000 to 2016. PLoS ONE. 13(2): e0192489.
Nunnally, J. C.; & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. 3rd ed. New York:
McGraw-Hill.
Nutbeam, D. (2000). Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary
Health Education and Communication Strategies into the 21st Century. Health
Promotion International. 15(3): 259-267.
O’Loughlin, J. L.; et al. (2014). Incidence and Determinants of Cigarette Smoking Initiation in
Young Adults. Journal of Adolescent Health. 54(1): 26-32.
Oetting, E. R.; Donnermeyer, J. F.; & Deffenbacher, J. L. (1998). Primary Socialization Theory.
The Influence of the Community on Drug Use and deviance. III. Substance Use &
Misuse. 33(8): 1629-1665.

244
Okoli, C. T. C.; et al. (2009). Non-Smoking Youths’ “Perceived” Addiction to Tobacco Is
Associate with Their Susceptibility to Future Smoking. Addictive Behaviors. 34:
1010-1016.
Packer, C. L. (2006). An Investigation of Life-Skills Development, Racial/Ethnic Identity, SelfEsteem, and Self-Efficacy in High Achieving Undergraduates of Color. Doctoral’s
Dissertation (Counseling Psychology). Athens, GA: Graduate School, University of
Georgia. Photocopied.
Palacheewa, N. (2013). Development of an Internet-Based Smoking Prevention Program for
Thai Male Early Adolescents. Dissertation, Ph.D. (Nursing). Chiang Mai: Graduate
School, Chiang Mai University. Photocopied.
Patton, G. C.; et al. (1998). The Course of Early Smoking: a Population-Based Cohort Study
Over Three Years. Addiction. 93: 1251-1260.
Peltzer, K.; & Pengpid, S. (2015). Early Substance Use Initiation and Suicide Ideation and
Attempts among School-Aged Adolescents in Four Pacific Island Countries in Oceania.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 12: 12291-12303.
Pentz, M. A.; et al. (2015). Parent, Peer, and Executive Function Relationships to Early
Adolescent E-Cigarette Use: A Substance Use Pathway? Addictive Behaviors. 42:
73-78.
Perreira, K. M.; et al. (2018). Stress and Resilience: Key Correlates of Mental Health and
Substance Use in the Hispanic Community Health Study of Latino Youth.
Journal of Immigrant and Minority Health. Retrieved April, 28, 2018,
from doi: 10.1007/s10903-018-0724-7
Petticrew, M.; & Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical
Guide. Oxford: Blackwell.
Pierce, G. R.; et al. (1996a). Handbook of Social Support and Family. New York: Plenum Press.
Pierce, J. P.; et al. (1996b). Validation of Susceptibility as a Predictor of Which Adolescents
Take Up Smoking in the United States. Health Psychology. 15(5): 355-361.
Piko, B. F.; et al. (2005). A Culture-Based Study of Personal and Social Influences of Adolescent
Smoking. European Journal of Public Health. 15(4): 393-398.
Ping, R. A. (2009). Is There Any Way to Improve Average Variance Extracted (AVE) in a
Latent Variable (LV) X (Revised)? Retrived February, 10, 2018, from
http://www.wright.edu/~robert.ping/ImprovAVE2.doc

245
Redziszewka, B.; et al. (1996). Parenting Style and Adolescent Depressive Symptoms, Smoking,
and Academic Achievement: Ethnic, Gender, and SES Differences. Journal of
Behavioral Medicine. 19: 289-305.
Roohafza, H.; et al. (2014). Adolescent Perception on School Environment and Smoking
Behavior: Analysis of Isfahan Tobacco Use Prevention Program. International Journal
of Preventive Medicine. 5(Suppl 2): S139-S145.
Rosenthal, R. (1984). Meta-Analytic Procedures for Social Research. Newbury Park, CA: Sage.
Rotter, J. B. (1971). Clinical Psychology. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Rovinelli, R. J.; & Hambleton, R. K. (1977). On the Use of Content Specialists in the
Assessment of Criterion-Referenced Test Item Validity. Dutch Journal of Educational
Research. 2: 49-60.
Saunders, M. N. K.; Lewis, P.; & Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students.
6th ed. Harlow: Pearson Education.
Scal, P.; Ireland, M.; & Borowsky, I. W. (2003). Smoking Among American Adolescent: A Risk
and Protective Factor Analysis. Journal of Community Health. 28: 79-97.
Schuck, K.; et al. (2012). The Role of Environment Smoking in Smoking-Related Cognitions and
Susceptibility to Smoking in Never-Smoking 9-12 Year-Old Children. Addictive
Behaviors. 37: 1400-1405.
Schumacker, R. E.; & Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation
Modeling. 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Schwarzer, R.; et al. (1997). The Assessment of Optimistic Self-Beliefs: Comparison of the
German, Spanish, and Chinese Versions of the General Self-Efficacy Scale. Applied
Psychology. 46(1): 69-88.
Seal, N. (2006). Preventing Tobacco and drug Use Among Thai High School Students Through
Life Skills Training. Nursing & Health Science. 8(3): 164-168.
Shakib, S.; et al. (2003). Ethnic Variation in Parenting Characteristics and Adolescent Smoking.
Journal of Adolescent Health. 33(2): 88-97.
Sherer, M.; et al. (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and Validation. Psychological
Reports. 51: 663-671.
Shumaker, S. A.; & Brownell, A. (1984). Toward a Theory of Social Support: closing Conceptual
Gaps. Journal of Social Issues. 40(4): 11-36.

246
Simantov, E.; Schoen, C.; & Klein, J. D. (2000). Health Compromising Behaviors: Why Do
Adolescents Smoke or Drink? Archives of Pediatric Adolescent Medicine. 154:
1025-1033.
Skinner, H.; Steinhauer, P.; & Sitarenios, G. (2000). Family Assessment Measure (FAM) and
Process Model of Family Functioning. Journal of Family Therapy. 22(2): 190-210.
Solomon, L. J.; et al. (2005). Self-Efficacy and Outcome Expectations for Quitting among
Adolescent Smokers. Addictive Behaviors. 31(7): 1122-1132.
Spelman, A. R.; et al. (2009). Cognitive Susceptibility to Smoking: Two Paths to Experimenting
Among Mexican Origin Youth. Cancer Epidemiol ogy, Biomarkers & Prevention.
18(12): 3459-3467.
Steinberg, L. (2007). Risk-Taking in Adolescence: New Perspectives from Brain and Behavioral
Science. Current Directions in Psychological Science. 16: 55-59.
Steinberg, L.; & Cauffman, E. (1996). Maturity of Judgment in Adolescence: Psychosocial
Factors in Adolescent Decision Making. Law and Human Behavior. 20: 249-272.
Stewart, E. B. (2008). School Structural Characteristics, Student Effort, Peer Associations, and
Parental Involvement: The Influence of School- and Individual-Level Factors on
Academic Achievement. Education and Urban Society. 40(2): 179-204.
Strathman, A.; et al. (1994). The Consideration of Future Consequences: Weighing Immediate
and Distant Outcomes of Behavior. Journal of Personality and Social Psychology.
66: 742-752.
Sullivan, G. M.; & Feinn, R. (2012). Using Effect Size - or Why the P Value is Not Enough.
Journal of Graduate Medical Education. 4(3): 279-282.
Tabachnick, B. G.; & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. 6th ed. Boston:
Pearson/Allyn & Bacon.
Taylor, J.; et al. (2016). A Qualitative Evaluation of a Novel Intervention Using Insight into
Tobacco Industry Tactics to Prevent the Uptake of Smoking in School-Aged Children.
BMC Public Health. 16: 359.
The Joanna Briggs Institute [JBI]. (2017a). Critical Appraisal Tools. Retrieved December 4,
2016, from http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html
---------------. (2017b). Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual. Retrieved December 4, 2016,
from http://reviewersmanual.joannabriggs.org/

247
Thomas, J.; & Harden, A. (2008). Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research
in Systematic Reviews. BMC Medical Research Methodology. 8: 45.
Thomas, R. E.; McLellan, J.; & Perera, R. (2015). Effectiveness of School-Based Smoking
Prevention Curricula: Systematic Review and Meta-Analysis. BMJ Open. 5: e006976.
Tyas, S. L.; & Pederson, L. L. (1998). Psychosocial Factors Related to Adolescent Smoking:
A Critical Review of the Literature. Tobacco Control. 7: 409-420.
U.S. Department of Health and Human Services. (1994). “Preventing Tobacco Use Among
Young People,” Morbidity and Mortality Weekly Report. 43(4): 1-8.
---------------. (2014). The Health Consequences of Smoking-50 Years of Progress: A Report of
the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease
Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.
Unger, J. B.; et al. (1997). Identification of Adolescents at Risk for Smoking Initiation:
Validation of a Measure of Susceptibility. Addictive Behaviors. 22(1): 81-91.
---------------. (2001). Peer Influences and Susceptibility to Smoking among California
Adolescents. Substance Use & Misuse. 36: 551-571.
Vieno, A.; et al. (2007). Social Support, Sense of Community in School, and Self-Efficacy as
Resources During early Adolescence: An Integrative Model. American Journal of
Community Psychology. 39: 177-190.
Villanti, A.; Boulay, M.; & Juon, H. S. (2011). Peer, Parent and Media Influences on Adolescent
Smoking by Developmental Stage. Addictive Behaviors. 36: 133-136.
Vitória, P. D.; Silva, S. A.; & De Vries, H. (2011). Longitudinal Evaluation of a Smoking
Prevention Program for Adolescents. Revista de Saúde Pública. 45(2): 1-11.
Wagner, F. A.; & Anthony, J. C. (2002). From First Drug Use to Drug Dependence:
Developmental Periods of Risk for Dependence upon Marijuana, Cocaine, and Alcohol.
Neuropsychopharmacology. 26: 479-488.
Wakefield, M. A.; et al. (2000). Effect of Restrictions on Smoking at Home, at School, and in
Public Places on Teenage Smoking: Cross Sectional Study. British Medical Journal.
321: 333-337.
Watts, A. W.; et al. (2010). Do Students’ perceptions of School Smoking Policies Influence
Where Students Smoke?: Canada’s Youth Smoking Survey. Cancer Causes Control.
21: 2085-2092.

248
Weber, M.; et al. (2013). Relationships Among Higher-Order Strengths Factors, Subjective WellBeing, and General Self-Efficacy – The Case of Israeli Adolescents. Personality and
Individual Differences. 55(3): 322-327.
Weinberger, D. A.; & Schwartz, G. E. (1990). Distress and Restraint as Superordinate
Dimensions of Self-Reported Adjustment: A Typological Perspective. Journal of
Personality. 58: 381-417.
Weiss, J. W.; & Garbanati, J. A. (2004). Relationship of Acculturation and Family Functioning
to Smoking Attitudes and Behaviors Among Asian-American Adolescents. Journal of
Child and Family Studies. 13(2): 193-204.
Weiss, J. W.; Merrill, V.; & Akagha, K. (2011). Substance Use and its Relationship to Family
Functioning and Self-Image in Adolescents. Journal of Drug Education. 41(1): 79-97.
Wiium, N.; Burgess, S.; & Moore, L. (2011). Brief Report: Multilevel Analysis of School Smoking
Policy and Pupil Smoking Behavior in Wales. Journal of Adolescence. 34: 385-389.
Wold, B.; et al. (2004). National and School Policies on Restrictions of Teacher Smoking: A
Multilevel Analysis of Student Exposure to Teacher Smoking in Seven European
Countries. Health Education Research. 19(3): 217-226.
World Health Organization. (1997). Life Skills Education for Children and Adolescents in
Schools:Introduction and Guidelines to Facilitate the Development and Implementation
of Life Skills Programmes. Geneva: WHO.
--------------. (2012). WHO Global Report: Mortality Attributable to Tobacco. Geneva: WHO.
--------------. (2017). WHO Report on the Global Tobacco Episdemic, 2017: Monitoring Tobacco
Use and Prevention Policies. Geneva: WHO.
Yamame, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row.
Yu, F; et al. (2013). A Syndemic Including Cigarette Smoking and Sexual Risk Behaviors
among a Sample of MSM in Shanghai, China. Drug and Alcohol Dependence.
132: 265-270.
Yurt, E.; & Sunbul, A. M. (2014). A Structural Equation Model Explaining 8th Grade Students’
Mathematics Achievements. Educational Sciences: Theory & Practice. 14(4): 16421652.

ภาคผนวก

250

ภาคผนวก ก
รายชือผูท้ รงคุณวุฒทิ ตรวจสอบเครื
ี
องมือในการวิจยั

\

251

รายนามผูท้ รงคุณวุฒิทีตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั
ชือ-สกุล

สถานทีทํางาน
1. ดร. สาธิต เชืออยู่นาน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ดร. พิชญาณี พูนผล
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึงโพธิสภ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

252

ภาคผนวก ข
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั

253

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ระยะที 1
แบบบันทึกข้อมูลเบืองต้นของงานวิจยั ทีสืบค้นได้
แบบบันทึกข้อมูลเพือคัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก
แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
แบบสกัดข้อมูลงานวิจยั
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แบบบันทึกข้อมูลเบืองต้นของงานวิจยั ทีสืบค้นได้
สรุปข้อมูลเบืองต้นจากงานวิจยั ทังหมดทีค้นได้ เพือทําการคัดกรองงานวิจยั ทีคาดว่าเกียวข้องเข้ามาสู่
การศึกษานี และเป็ นการคัดงานวิจยั ทีซําซ้อนกันออกไป
ที

ผูแ้ ต่ง

ปี

ชือเรือง
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แบบบันทึกข้อมูลเพือคัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์คดั เข้า-คัดออก (Inclusion-Exclusion Criteria)
ผูป้ ระเมิน ........................................................................................ วันที ....................................
ที

ผูว้ ิจยั

ปี

ชือเรือง

คัดเข้า
(√)

คัดออก
(เหตุผล)
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั สําหรับการวิจยั เชิงทดลองแบบ Randomized Controlled Trial
ผูป้ ระเมิน: ……………………………………
วันที ……………………………….……
ผูเ้ ขียน: …………………………………………
ชือเรือง: ……………………………………………………………………..
ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

1. มีการจัดผูเ้ ข้าร่วมการทดลองเข้ากลุม่ ทดลองแบบสุ่มอย่างแท้จริงใช่ หรือไม่ ?

□

□

□

2. การจัดเข้ากลุม่ ทดลองมีการปกปิ ดเป็ นความลับหรือไม่ ?

□

□

□

3. กลุม่ ทดลองมีความคล ้ายคลึงกันตังแต่ระยะเริมต้นเก็บข้อมูลหรือไม่ ?

□

□

□

4. ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองไม่ทราบว่าตนถูกสุ่มเข้ากลุม่ ทดลองใช่หรือไม่ ?

□

□

□

5. ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองไม่ทราบว่าตนได้รบั การจัดกระทําแบบใด ใช่หรือไม่ ?

□

□

□

6. ผูป้ ระเมินไม่ทราบว่าผูเ้ ข้าร่วมได้รบั การจัดกระทําแบบใด ใช่หรือไม่ ?

□

□

□

7. นอกเหนือจากการจัดกระทําทีผู ว้ จิ ยั สนใจศึกษา กลุม่ ทดลองแต่ละกลุม่ ได้รบั การจัด
กระทําแบบเดียวกันใช่หรือไม่ ?

□

□

□

8. มีการติดตามผลจนเสร็จสินการทดลองหรือไม่ ถ้าไม่ มีวธิ ีการในการจัดการกับปัญหา
ดังกล่าวใช่หรือไม่ ?

□

□

□

9. มีการวิเคราะห์ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองในกลุม่ ทีพวกเขาถูกสุ่มใช่หรือไม่ ?

□

□

□

10. กลุม่ ทดลองมีการวัดผลลัพธ์เป็ นแบบเดียวกันใช่หรือไม่ ?

□

□

□

11. มีการวัดผลลัพธ์ทน่ี าเชือถือหรือไม่ ?

□

□

□

12. สถิติทนํี ามาใช้วเิ คราะห์มคี วามเหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

13. แบบแผนการทดลองมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีการนําความคลาดเคลือนจาก
มาตรฐานของแบบแผนทดลองแบบสุ่ม และมีกลุม่ ควบคุมมาพิจารณาสําหรับการจัดการ
และวิเคราะห์การทดลองหรือไม่ ?

□

□

□

คะแนน: … เต็ม 13 (เกณฑ์ผ่าน คือ 80% นันคือ มากกว่า 10.4 คะแนน)
ประเมินภาพรวม: เกณฑ์คดั เข้า □
เกณฑ์คดั ออก □
ความเห็น (รวมถึงเหตุผลทีประเมินเป็ นเกณฑ์คดั ออก):

ต้องหาข้อมูลเพิม □
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั สําหรับการวิจยั กึงทดลอง (Quasi-Experimental Study)
ผูป้ ระเมิน: …………………………….
วันที ………………………………..……….
ผูเ้ ขียน: ………………………………………………..
ชือเรือง: ……………………………………………………………………………..
ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

1. การศึกษามีความชัดเจนว่าอะไรคือ “เหตุ” และอะไรคือ “ผล” (เช่น ไม่เกิดความสับสนว่า
ตัวแปรใดมาก่อน) หรือไม่ ?

□

□

□

2. กลุม่ ตัวอย่างทีนํามาเปรียบเทียบมีความคล ้ายคลึงกันหรือไม่ ?

□

□

□

3. นอกเหนือจากการจัดกระทําทีผู ว้ จิ ยั สนใจศึกษา กลุม่ ควบคุมได้รบั การจัดกระทํา/การ
ปฏิบตั แิ บบเดียวกันกับกลุม่ ทดลองหรือไม่ ?

□

□

□

4. มีกลุม่ ควบคุมหรือไม่ ?

□

□

□

5. มีการวัดผลลัพธ์ของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 1 ครัง ทังก่อนและหลังการ
จัดกระทําหรือไม่ ?

□

□

□

6. มีการติดตามผลจนเสร็จสินการทดลองหรือไม่ ถ้าไม่ มีการรายงานการติดตามผลที
เพียงพอ และมีวธิ ีการในการจัดการกับกลุม่ ตัวอย่างทีสู ญหายไปหรือไม่ ?

□

□

□

7. ในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ทได้
ี มาจากวิธีการวัดแบบ
เดียวกันหรือไม่ ?

□

□

□

8. มีการวัดผลลัพธ์ทน่ี าเชือถือหรือไม่ ?

□

□

□

9. สถิติทใช้
ี วเิ คราะห์มคี วามเหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

คะแนน: … เต็ม 9 (เกณฑ์ผ่าน คือ 80% นันคือ มากกว่า 7.2 คะแนน)
ประเมินภาพรวม: เกณฑ์คดั เข้า □
เกณฑ์คดั ออก □
ความเห็น (รวมถึงเหตุผลทีประเมินเป็ นเกณฑ์คดั ออก):

ต้องหาข้อมูลเพิม □
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั สําหรับการวิจยั ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study)
ผูป้ ระเมิน: ………………………………………….…………..
วันที ……………………………………..……………..
ผูเ้ ขียน: ……………………………………..……………………………
ชือเรือง: …………………………………………………………………………………………
ใช่
ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

1. มีการกําหนดเกณฑ์ทใช้
ี ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่างชัดเจนหรือไม่ ?

□

□

□

2. มีการอธิบายรายละเอียดของกลุม่ ตัวอย่างและบริบทหรือไม่ ?

□

□

□

3. การวัดตัวแปรมีความเทียงตรงและน่ าเชือถือหรือไม่ ?

□

□

□

4. มีการนําเกณฑ์ทเป็ี นมาตรฐานและเป็ นรูปธรรมมาใช้ในการวัดหรือไม่ ?

□

□

□

5. มีการระบุตวั แปรแทรกซ้อนหรือไม่ ?

□

□

□

6. มีการระบุถงึ วิธีการจัดการกับตัวแปรแทรกซ้อนในงานวิจยั หรือไม่ ?

□

□

□

7. มีการวัดผลลัพธ์ทเที
ี ยงตรงและน่าเชือถือหรือไม่ ?

□

□

□

8. มีการวิเคราะห์ทางสถิติทเหมาะสมหรื
ี
อไม่ ?

□

□

□

คะแนน: …. เต็ม 8 (เกณฑ์ผ่าน คือ 80% นันคือ มากกว่า 6.4 คะแนน)
ประเมินภาพรวม: เกณฑ์คดั เข้า □
เกณฑ์คดั ออก □
ต้องหาข้อมูลเพิม □
ความเห็น (รวมถึงเหตุผลทีประเมินเป็ นเกณฑ์คดั ออก):
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั สําหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review)
ผูป้ ระเมิน: ……………………………………..
วันที…………………………………………….
ผูเ้ ขียน: …………………………………………
ชือเรือง: ………………………………………...
ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

1. มีการกําหนดคําถามการวิจยั อย่างชัดเจนหรือไม่ ?

□

□

□

2. การกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั มีความเหมาะสมกับคําถามการวิจยั หรือไม่ ?

□

□

□

3. วิธีการสืบค้นข้อมูลเหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

4. แหล่งข้อมูลและทรัพยากรทีใช้ในการสืบค้นงานวิจยั เพียงพอหรือไม่ ?

□

□

□

5. มีเกณฑ์สาํ หรับการประเมินงานวิจยั ทีเหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

6. มีการประเมินคุณภาพงานวิจยั วัดโดยผู ป้ ระเมิน 2 คนขึนไปอย่างเป็ นอิสระหรือไม่ ?

□

□

□

7. มีวธิ ีการทีช่วยลดความผิดพลาดในการสกัดข้อมูลหรือไม่ ?

□

□

□

8. วิธีการทีใช้ในการรวมงานวิจยั เหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

9. มีการประเมินอคติจากการตีพมิ พ์หรือไม่ ?

□

□

□

10. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบตั ิทนํี าเสนอมาจากผลการวิจยั หรือไม่ ?

□

□

□

11. มีข ้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไปทีเหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

คะแนน: ….. เต็ม 11 (เกณฑ์ผ่าน คือ 80% นันคือ มากกว่า 8.8 คะแนน)
ประเมินภาพรวม: เกณฑ์คดั เข้า □
เกณฑ์คดั ออก □ ต้องหาข้อมูลเพิม □
ความเห็น (รวมถึงเหตุผลทีประเมินเป็ นเกณฑ์คดั ออก):
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Study)
ผูป้ ระเมิน: ……………………………..………….
วันที ……………………………………………….
ผูเ้ ขียน: …………………………………………….……………………
ชือเรือง: ………………………………………………………………………………
ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

□

□

□

2. มีสอดคล ้องกันระหว่างระเบียบวิธีวจิ ยั กับคําถามการวิจยั หรือวัตถุประสงค์การวิจยั หรือไม่ □
?

□

□

3. มีความสอดคล ้องกันระหว่างระเบียบวิธีวจิ ยั กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่ ?

□

□

□

4. มีความสอดคล ้องกันระหว่างระเบียบวิธีวจิ ยั กับการนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หรือไม่ ?

□

□

□

5. มีความสอดคล ้องกันระหว่างระเบียบวิธีวจิ ยั กับการตีความผลการศึกษา
หรือไม่ ?

□

□

□

6. มีส่วนใดของงานวิจยั ทีสะท้อนถึงบทบาทของผูว้ จิ ยั ในมุมมองเชิงวัฒนธรรม/ทฤษฎีหรือไม่ □
?

□

□

7. มีการอธิบายถึงความเกียวข้องระหว่างผูว้ จิ ยั กับงานวิจยั หรืองานวิจยั กับผู ว้ จิ ยั หรือไม่ ?

□

□

□

8. มีการนําเสนอมุมมองและความคิดเห็นของผู เ้ ข้าร่วมวิจยั เพียงพอหรือไม่ ?

□

□

□

9. จริยธรรมในการวิจยั มีความสอดคลอ้ งกับหลักเกณฑ์หรือสําหรับการศึกษาในปัจจุบนั
และมีหลักฐานการรับรองด้านจริยธรรมจากหน่วยงานทีเหมาะสมหรือไม่ ?

□

□

□

10. ผลการวิจยั มาจากการวิเคราะห์และตีความจากข้อมูลหรือไม่ ?

□

□

□

1. มีความสอดคล ้องกันระหว่างมุมมองทางปรัชญากับระเบียบวิธีวจิ ยั หรือไม่ ?

คะแนน: … เต็ม 10 (เกณฑ์ผ่าน คือ 80% นันคือ มากกว่า 8 คะแนน)
ประเมินภาพรวม: เกณฑ์คดั เข้า □
เกณฑ์คดั ออก □ ต้องหาข้อมูลเพิม □
ความเห็น (รวมถึงเหตุผลทีประเมินเป็ นเกณฑ์คดั ออก):
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แบบสกัดข้อมูลงานวิจยั (Data Extraction Form)
ผูบ้ นั ทึกข้อมูล: ……………………………………………………
วันที : ........................................................................
เวลาเริมบันทึก : ……………………………………………….…
เวลาสินสุดการบันทึก ……………………………………………
ตอนที 1 : ข้อมูลพืนฐานของการวิจยั
1. ชืองานวิจยั :
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………….………….………………………………………………………………………
2. ชือผูว้ จิ ยั :
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ปี ทพิี มพ์: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………
ตอนที 2 : รายละเอียดเกียวกับการวิจยั
4. ประเภทของการวิจยั :
1 การวิจยั เชิงบรรยาย
2 การวิจยั เชิงทดลอง ระบุ........................
3 การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
4 การวิจยั เชิงเปรียบเทียบหาสาเหตุ
5 การวิจยั เชิงประเมิน
6 การวิจยั และพัฒนา
7 อืนๆ ระบุ …………………………..
5. วัตถุประสงค์ของการวิจยั :
1 เพือสํารวจ/บรรยาย
2 เพือศึกษาปัจจัย
3 เพือเปรียบเทียบ
4 เพือศึกษาความสัมพันธ์
5 เพือสร้างและพัฒนาเครืองมือ
6 เพือประเมินผล
7 อืนๆ ระบุ …………………………..
6. กลุม่ เป้ าหมาย: ……………………………………………………………………………………………………………………………
7. ปัญหาการวิจยั
ในกรณี งานวิจยั เชิงคุณภาพ: สถานการณ์/ปรากฎการณ์ทศึี กษา …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ในกรณี งานวิจยั เชิงปริมาณ: ตัวแปรในการวิจยั ได้แก่
1. ตัวแปรตาม …………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ตัวแปรอิสระ: ………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ในกรณี เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง
โปรแกรม (Intervention) ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
แนวคิดทีใช้สร้างโปรแกรม ………………………..……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
กิจกรรมของโปรแกรม ………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
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8. ประเภทของเครืองมือ: (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
1 แบบสอบถาม
2 แบบสังเกต
3 แนวคําถามสัมภาษณ์
4 แบบรายงานตนเอง
5 แบบทดสอบ
6 แบบบันทึกข้อมูล
7 อืนๆ ระบุ …………………………..
9. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ: (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
1 ความเทียงตรง
2 ความเชือมัน
3 อํานาจจําแนก
4 อืนๆ
10. การวิเคราะห์ข ้อมูล:
การวิจยั เชิงปริมาณ: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
การวิจยั เชิงคุณภาพ: …………………..………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที 3 : รายละเอียดเกียวกับผลการวิจยั
คําชีแจง : ให้กรอกข้อค้นพบงานวิจยั ถ้าเป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ ให้ระบุค่าสถิตทิ ีใช้ลงในตารางทีกําหนดไว้ ส่วน
ถ้าเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ให้บนั ทึกผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
11. ผลการวิจยั : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
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11.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คู่ที

ประเภทการทดสอบ
r, 

2

ค่าสถิติ

ตัวแปร 1

ตัวแปร 2

ระดับนัยสําคัญ

11.2 การทดสอบค่าเฉลีย
คู่ที

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

, SD

, SD

(ก่อน)

(หลัง)

ประเภท
การทดสอบ
(t, F)

ค่าสถิติ

ระดับ
นัยสําคัญ
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11.3 การทดสอบอืนๆ ………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. ข้อเสนอแนะอืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ระยะที 2
แบบสอบถามสําหรับนักเรียน
แบบสอบถามสําหรับครู

267

แบบสอบถามชุด

พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
(สําหรับนักเรียน)

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คําชีแจงก่อนการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี ประกอบด้วย
ตอนที 1 ตัวฉันเอง
ตอนที 2 พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ตอนที 3 การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ตอนที 4 วุฒภิ าวะทางจิตสังคม
ตอนที 5 เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ตอนที 6 ทักษะชีวติ
ตอนที 7 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ตอนที 8 การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
ตอนที 9 การทําหน้าทีของครอบครัว
ตอนที 10 การสนับสนุนทางสังคม
ตอนที 11 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
2. นักเรียนสามารถเลือกตอบคําถามได้อย่างอิสระทุกข้อไม่มขี ้อถูกหรือผิด คําตอบของนักเรียน แต่ละ
คนจะแตกต่างกันไปตามความรูส้ กึ นึกคิดประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน
3. กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ เพือสามารถนําข้อมูลทีนักเรียนให้ ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
4. คําตอบของนักเรียนทุกคนจะถือเป็ นความลับ โดยนํ าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์ผลในภาพรวม และ
จะไม่มีการนํ าผลไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์เป็ นรายบุคคล
5. ขอให้นกั เรียนอ่านคําถามอย่างตังใจ และพิจารณาเลือกคําตอบทีสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
สภาพความเป็ นจริงสําหรับนักเรียนมากทีสุด
6. ข้อมูลทีได้รบั จากนักเรียนจะนําไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป
ขอบคุณนักเรียนอย่างมากทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนีเป็ นอย่างดี

นายชาริน สุวรรณวงศ์
นิสติ ปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที 1 ตัวฉันเอง
คําชีแจง จงทําเครืองหมาย  ลงใน  ทีตรงกับความเป็นจริงเกียวกับตัวนักเรียน
กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับชันเรียน
 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4
 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6
3. ผลสัมฤทธิทางการเรียน
 ตํากว่า 1.00
 1.01-2.00
4. ระดับการศึกษาของผู ้ปกครอง
 ตํากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
5. ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม
6. พฤติกรรมการสูบบุหรี
 ไม่เคยสูบบุหรี
 เคยสูบบุหรี
7. ความอ่อนไหวต่อการสูบบุหรี
ข้อคําถาม
1. ฉันคิดว่าจะสูบบุหรีในปี ถดั ไป
2. ถ้าเพือนยืนบุหรีมาให้ ฉันก็จะสูบบุหรี

 2.01-3.00

 คริสต์

 3.01-4.00

สูงกว่าปริญญาตรี
 อืนๆ

จริง
ทีสุด

ระบุ…....

ระดับความคิดเห็น
ค่อน
ค่อน
ข้าง
ข้าง
จริง ไม่จริง

ไม่
จริง
เลย
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ตอนที 2 พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

1. เมือโรงเรียนเลิก ฉันจะไม่เถลไถลไปในทีมัวสุมกันตอนกลางคืน
2. ฉันไม่เข้าห้องนําในช่วงเวลาพัก เนืองจากเป็ นบริเวณทีเพือนๆ ชอบไป
สูบบุหรีกัน
3. ฉันไม่เดินไปทีทีมีป้ายให้คนสูบบุหรีโดยเฉพาะ
4. ฉันไม่เข้าไปในสถานทีซือขายบุหรี เพราะอาจถูกชักจูงให้ทดลองสู บ
บุหรีได้
5. ฉันเดินเลียงไปทางอืนเมือเจอกลุม่ คนสูบบุหรี
6. ฉันไม่ไปกับเพือน ถ้าเพือนชวนสู บบุหรี
7. ฉันพยายามไม่คบเพือนทีชวนสูบบุหรี
8. ฉันลุกไปนังทีอืนทันที เมือเพือนรวมกลุม่ กันสู บบุหรีใกล ้กับทีฉันนังอยู ่
9. เมือเห็นคนใกล ้ชิดภายในบ้านสูบบุหรี ฉันเดินเลียงไปทีอืนทันที
10. ฉันพูดปฏิเสธเพือนทีชวนสู บบุหรีทุกครัง
11. เมือถูกชักชวนให้ลองสู บบุหรี ฉันจะไม่สูบบุหรี เพราะถ้าลองสู บแลว้
อาจติดได้
12. เมือรุ่นพีมาชักชวนให้สู บบุหรี ฉันจะไม่สูบบุหรี เพราะบุหรีมีอนั ตราย
ต่อสุขภาพ
13. เมือมีคนใกล ้ชิดมาชวนสู บบุหรี ฉันจะบอกเตือนอันตรายและโทษ
ของการสู บบุหรีให้เพือนฟัง
14. ฉันไม่สูบบุหรีตามผู อ้ นื แม้จะเป็ นบุคคลทีฉันชืนชอบก็ตาม
15. ฉันจะไม่สูบบุหรี เมือรูส้ กึ เครียด ทุกข์ หรือเรืองกลุ ้มใจ
16. เมือเพือนหรือคนใกล ้ชิดยืนบุหรีให้ลองสูบบุหรี ฉันบอกปฏิเสธไป
ด้วยนําเสียงหนักแน่น
17. ฉันจะไม่สูบบุหรีด้วยความอยากรู อ้ ยากลองเมือเห็นผู อ้ นสู
ื บบุหรี
18. ฉันไม่เคยสูบบุหรี เพราะบุหรีมีกลินเหม็น
19. ฉันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการทํากิจกรรมทีมีประโยชน์แทนทีจะ
ไปสูบบุหรี
20. แม้เพือนขอร้องให้ฉันสู บบุหรีเพือแสดงถึงความเป็ นเพือน ฉันก็กล ้าที
จะปฏิเสธคําขอร้องนัน
21. ถึงจะมีคนบอกว่าการสู บบุหรีช่วยให้คลายเครียดได้ ฉันก็จะไม่สูบ
บุหรีเด็ดขาด

ปฏิบตั ิ
มาก
ทีสุด

ปฏิบตั ิ
มาก

ปฏิบตั ิ
ค่ อน
ข้าง
มาก

ปฏิบตั ิ
ค่ อน
ข้าง
น้อย

ปฏิบตั ิ
น้อย

ไม่
ปฏิบตั ิ
เลย
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ตอนที 3 การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

1. จากการสํารวจโรงเรียนประถมศึกษาจํานวนหนึงพบว่า มีนกั เรียนสอบ
ตกมากกว่าปกติ ครู ประจําชันรายงานว่า เพราะเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์
นักเรียนเชือเช่นเดียวกับครูเหล่านี
2. การสอนและอบรมจากครูเท่านัน ทีจะสร้างระเบียบวินยั ให้กับนักเรียน
ได้
3. การทีโรงเรียนงดขายลู กอมและทอฟฟี ทําให้จํานวนนักเรียนทีฟันผุ
ลดลง
4. ในขณะทีมีนกั เรียนหญิงคนหนึงร้องโอ๊ย แล ้วล ้มฟุบไป มีคนหลายคน
อยูร่ อบตัวเธอ คนหนึงเป็ นชาย ร่างกํายํา แต่งตัวสกปรก นักเรียนคิดว่า
ชายคนนีเป็ นผูท้ าํ ร้ายนักเรียนหญิงคนนัน
5. คุณลุงสมบัติ อายุ 59 ปี ชอบรับประทานเครืองในสัตว์ ต่อมาได้
เสียชีวติ ลงขณะวิงออกกําลังกาย ญาติพน้ี องลงความเห็นว่าคุณลุงชอบ
รับประทานเครืองในสัตว์จึงทําให้เสียชีวติ นักเรียนคิดว่าความเห็น
ดังกล่าวเป็ นจริง มากเพียงใด
6. ป้ าผินสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตลอด หลังจากได้รบั ตําแหน่ง
ผูใ้ หญ่บ ้าน พบว่าตนเองเจ็บป่ วยบ่อย ป้ าผินคิดว่า เป็ นเพราะการทํางาน
หนักในตําแหน่งทีได้รบั นักเรียนเห็นว่า ความคิดของป้ าผินถูกต้อง
สถานการณ์ ในสมุดบันทึกของเตือนตา สําหรับเดือนทีผ่านมามีว่า วันที 12 ไปบ้านทราย วันที 14 ไปบ้านปาน วันที 20 ไปบ้าน
หวาน และวันที 25 ไปบ้านส้ม เมือวันที 17 เดือนเดียวกัน แม่พาเตือนตาไปหาหมอเนืองจากเป็ นหวัด เตือนตากับแม่คิดว่าน่าจะติด
หวัดจากเพือน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็ นใคร เพราะทัง 2 คน สรุปไม่ตรงกัน โปรดใช้สถานการณ์ขา้ งต้นนี ตอบในข้อ 7 และ 8
7. เตือนตาสรุปว่า น่าจะติดหวัดจากคนภายในบ้านหวานและส้ม นักเรียน
คิดว่าเป็ นความจริงมากน้อยเพียงใด
8. แม่เตือนตาสรุปว่า น่าจะติดหวัดจากคนภายในบ้านทรายและปาน
นักเรียนคิดว่าเป็ นความจริงมากน้อยเพียงใด
9. นายอาทร ไปเยียม นายอารี พบว่ามีรถของนายอารีจอดอยูห่ น้าบ้าน
จึงตะโกนเรียก 3 ครัง แต่ไม่มเี สียงตอบรับ นายอาทรคิดว่านายอารี
ไม่อยู ่บ ้าน จึงกลับไป นักเรียนคิดว่านายอาทรคิดสรุปได้ถกู ต้องแล ้ว
10. หญิงคนหนึงอุม้ ท้องมาได้ 9 เดือน จนถึงบุตรคลอดออกมา หลังจาก
นันเพียง 2-3 ชัวโมง คุณตา (พ่อของหญิงคนนัน) ก็เสียชีวติ กะทันหันโดย
ไม่ทราบสาเหตุ คุณยายคิดว่าหลานคนนีทําให้คุณตาเสียชีวติ นักเรียนเห็น
ด้วยกับคุณยาย
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ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

11. ขณะทีวิเชียรกําลังทําการบ้านมีเพือนมาคุยด้วย ทําให้การบ้านผิด
หลายข้อ แสดงว่าวิเชียรเรียนวิชานันไม่เข้าใจ นักเรียนว่าข้อสรุปนีเป็ นจริง
เพียงใด
12. นักเรียนทีไม่ส่งการบ้านหลายคน บอกว่าทีไม่ส่งการบ้านเพราะเรียน
ไม่เข้าใจ คําตอบนีน่าจะเป็ นความจริงเพียงใด
13. การให้นักเรียนนําข้อสอบไปทําทีบ้าน กับการให้นักเรียนทุกคนทํา
ข้อสอบในห้องเรียนจะได้ผลการสอบทีเหมือนกัน
14. การตัดสินนิสยั ของคนทีพบกันครังแรก เป็ นการตัดสินทีถูกต้องพอๆ
กับเมือคบไปแล ้วนานๆ
15. ภักดีเป็ นหลายโรค แต่เขาคิดว่าการไปหาหมอคนเดียวดีกว่าไปหา
หมอหลายๆ คน เพราะจะทําให้เกิดความสับสน นักเรียนคิดว่าภักดี
คิดถูกต้องแลว้
16. การตัดสินการประกวดร้องเพลงทางโทรทัศน์ โดยการนับจํานวน
คะแนนโหวตจากการส่งข้อความทางโทรศัพท์เป็ นการตัดสินทีเป็ นธรรม
แก่นกั ร้องทุกคน
17. การตัดสินผลงานประดิษฐ์โดยมีกรรมการหลายๆ คน มิได้มคี วาม
น่าเชือถือมากไปกว่าการมีกรรมการหนึงหรือสองคน

ตอนที 4 วุฒิภาวะทางจิตสังคม
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

1. ฉันคิดว่าการเตือนถึงผลทางลบอย่างจริงจังเป็ นสิงสําคัญถึงแม้ว่าผล
ลบนันจะยังไม่เกิดขึนก็ตาม
2. ฉันมักคํานึงถึงความสะดวกสบายก่อนทีจะตัดสินใจกระทําสิงใดๆ
3. ฉันมักจะเพิกเฉยต่อคําเตือนถึงสิงทีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
เพราะคิดว่าจะสามารถแก้ไขก่อนทีปัญหานันจะเกิดขึนได้
4. ฉันมักจะให้คนอืนในกลุม่ เป็ นคนตัดสินใจ
5. การมีชวี ติ วัยเด็กทีไม่ดจี ะส่งผลต่อความสําเร็จในปัจจุบนั

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย
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ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

6. การเป็ นคนโชคไม่ดเี ป็ นเหตุผลสําคัญทีทําให้ฉันไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าทีควร
7. การทีสิงต่างๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดีนนเพราะเป็
ั
นสิงทีฉันไม่ได้ลงมือทําด้วย
ตนเอง
8. ฉันรูส้ กึ ลําบากใจเมือไม่เห็นด้วยกับสิงทีเพือนคิด
9. ฉันรูส้ กึ ว่าไม่จาํ เป็ นจะต้องทํางานให้ดีทสุี ด หากงานนันยากเกินไป
10. ฉันพบว่ามันยากทีจะต้องจดจ่ออยูก่ บั สิงทีต้องใช้ระยะเวลาในการ
ลงมือทํา
11. ฉันให้ความสําคัญกับงานทีได้รบั ค่าตอบแทนสูงมากกว่างานที
น่าสนใจ
12. ฉันมักจะลืมงานทีจําเป็ นจะต้องทําเสมอ
13. ฉันไม่สามารถบอกได้วา่ จริงๆ แล ้วฉันสนใจอะไร
14. ชีวติ ของฉันค่อนข้างว่างเปล่า
15. ฉันไม่เคยรูว้ า่ ฉันต้องทําอะไรต่อไป
16. ไม่มใี ครรูว้ า่ จริงๆ แล ้วฉันชอบอะไร
17. ฉันไม่ใช่คนทีได้รบั การยอมรับและเป็ นทีชืนชอบ
18. ฉันมันใจว่าจะต้องแก้แค้นคืนคนทีพยายามจะทําร้ายฉัน
19. เมือฉันโกรธฉันมักจะอารมณ์เสียและปล่อยให้ผู อ้ นรู
ื ส้ ึกเช่นกัน
20. ฉันจะตําหนิคนทีฉันไม่ชอบ
21. ฉันจะพูดจาไม่ดตี ่อคนทีทําให้ฉันเสียใจ
22. ฉันเป็ นคนทีพยายามลองทุกๆ อย่าง ถึงแม้จะรู ว้ า่ มันไม่ปลอดภัย
23. ฉันกระทําสิงต่างๆ โดยไม่ได้คิดพิจารณาอย่างเพียงพอ
24. เมือฉันทําอะไรทีสนุ กสนาน เช่น ปาร์ตี ฉันมักจะควบคุมตนเองไม่ได้
และทําตัวเลยเถิด
25. ฉันชอบลองทําอะไรใหม่ๆ และสิงทีแตกต่างออกไป ซึงเป็ นสิงทีผู อ้ นื
มองว่าแปลกประหลาดและไม่ปลอดภัย
26. ฉันมักจะพูดสิงแรกทีคิดออกไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

274

ตอนที 5 เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

1. ฉันคิดว่าการสูบบุหรี จะทําให้คนอืนมองว่าฉันเป็ นคนไม่ดี
2. ฉันเลือกจะไม่สูบบุหรี เพราะคิดว่าเป็ นสิงทีไม่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย
3. ฉันไม่สูบบุหรี เพราะคิดว่าเป็ นสิงทีดีต่อสุขภาพ
4. ฉันคิดว่าการสูบบุหรีทําให้ตวั เหม็นและผูค้ นรอบข้างรังเกียจ
5. ฉันภูมใิ จเมือสามารถปฏิเสธเพือนทีชวนสูบบุหรีได้
6. ฉันภูมใิ จทีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทีเกียวข้องกับการต่อต้าน
ยาเสพติด
7. ฉันพอใจทุกครังทีสามารถเดินเลียงไปทางอืนเมือเห็นกลุม่ คนสูบบุหรี
8. ฉันรูส้ กึ ดีทไม่
ี ยงุ่ เกียวกับบุหรี
9. ฉันพร้อมจะปฏิเสธเมือเพือนชวนฉันสูบบุหรี
10. ฉันพร้อมจะไม่ยงุ่ เกียวกับการสู บบุหรี
11. หากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ฉันมีความตังใจทีจะ
เข้าร่วมกิจกรรมนัน
12. ฉันมีความตังใจทีจะไม่คบเพือนทีชอบชวนฉันสูบบุหรีอยู ่บอ่ ยๆ

ตอนที 6 ทักษะชีวิต
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย

1. ฉันรูว้ า่ การทําสิงท้าทายมีหลายอย่างทีดีและน่ าสนใจกว่าบุหรี
2. ฉันรูด้ วี า่ การทีเป็ นคนเชือมันในตนเอง จะถูกชักจูงให้สูบบุหรีได้ยาก
3. ฉัน คิด ว่าการทีจะสู บบุหรีหรือไม่สู บบุหรี อยู ่ทตัี วเราว่าจะเลือกทาง
ไหน
สถานการณ์ พ่อแม่ของโก้หย่าร้างกัน โก้ไปอยู ่กบั แม่ และแม่กไ็ ด้แต่งงานใหม่ พ่อเลียงของโก้มอี าชีพขับแท็กซี ส่วนแม่มอี าชีพช่าง
เสริมสวย ต้องไปทํางานทีร้านในต่างอําเภอและกลับบ้านคํามืดทุกวัน พ่อเลียงของโก้มกั ดืมสุรา และมีปากเสียงกับแม่เป็ นประจํา
และยังมักจะหักเงินค่าขนมของโก้ทจะได้
ี รบั ไปโรงเรียนจากแม่ครึงหนึง เพือดืมสุราในตอนเย็นและซือหวย ทําให้โก้มเี รืองทะเลาะ
กับพ่อเลียงเป็ นประจํา จนเพือนๆ ยุว่าให้ลองดืมสุราและสู บบุหรีประชดพ่อเลียงดู โก้มคี วามคิดคล ้อยตามเพือนยุยง แต่ก็ยงั ลังเล
ถ้าท่านเป็ นโก้ ท่านจะทําอย่างไร
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ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

ค่ อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง

4. จะไม่ดมสุ
ื ราและสูบบุหรีประชดพ่อเลียงตามคํายุยงของเพือน
5. หาโอกาสคุยกับแม่เรืองเงินทีได้รบั จากพ่อเลียง
6. หลีกห่างจากเพือนทียุยงให้ดืมสุราและสูบบุหรี
7. ปฏิเสธวิธีทเพื
ี อนเสนอ เพราะไม่อยากทําอย่างทีพ่อเลียงทํา
8. ไม่สูบบุหรีและไม่ดมสุ
ื ราเพราะสินเปลืองเงิน
9. ปรึกษาญาติผูใ้ หญ่ทเคารพ
ี
เช่น ลุงป้ าน้าอา
10. ปรึกษาครูประจําชันเพือขอคําแนะนําและช่วยแก้ปญั หา
สถานการณ์ หลุยส์และทอม เป็ นเพือนกันทังคู่เรียนอยูช่ นม.3
ั ทังสองคนสนิทกันมากและคอยช่วยเหลือกันเสมอ โดยเฉพาะเรือง
เรียน เพราะหลุยส์เรียนเก่งแต่ฐานะทางบ้านยากจน อาศัยอยูใ่ นชุมชนทีแวดล ้อมไปด้วยวัยรุ่นทีติดกาว สูบบุหรี ดืมเหลา้ ส่วนทอม
เป็ นลูกพ่อค้าในตลาดซึงฐานะดี และด้วยความคึกคะนองของทอม ทีเห็นคนงานทีบ้านสูบบุหรี จึงได้ลองแอบเอาบุหรีจากร้านมาสู บ
ดู แรกๆ ก็สาํ ลักควันแต่ดว้ ยความอยากเท่ จึงลองจนติดบุหรี ในตอนพักกลางวันของวันหนึง ทอมชวนหลุยส์ไปเข้าห้องนํา และ
ทอมก็นาํ บุหรีมาสูบและชวนหลุยส์ให้ลองดู ทอมบอกหลุยส์ว่าลองนิดเดียวไม่เป็ นไร ถ้ารักกันจริงเป็ นเพือนกันต้องกล ้าสู บ ถ้าไม่
สูบก็แสดงว่ารังเกียจกัน หลุยส์รกั เพือนมากไม่อยากให้เพือนเสียใจ แต่กร็ ู ด้ วี า่ บุหรีนันไม่ดี เพราะเห็นจากสังคมรอบข้าง ถ้าท่านเป็ น
หลุยส์ ท่านจะปฏิเสธอย่างไรให้เหมาะสม โดยไม่เสียสัมพันธภาพกับเพือน
11. บอกทอมว่า คบกันเป็ นเพือน ไม่เคยรังเกียจอะไรกัน อย่าคิดมาก
12. บอกทอมว่าไม่อยากสูบไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจและตนเห็น
สภาพแวดล ้อมทีมีคนติดสารเสพติดมาเยอะ ซึงก็เริมจากบุหรีมวนแรก
ทังนัน
13. บอกทอมว่า “ขอบใจนะ เราไม่อยากใช้มนั จริงๆ มันไม่ดตี ่อสุขภาพ
แต่ถงึ ยังไงเราก็เป็ นเพือนกันเสมอ”
14. บอกทอมว่า การสู บบุหรีเป็ นเรืองไม่เหมาะสม เราเป็ นนักเรียนหาเงิน
เองไม่ได้ ไม่อยากมาเผาเงินทิง เอาเงินไปซือขนมดีกว่า
15. บอกทอมว่า “บุหรีเป็ นสิงไม่ดี เราเป็ นห่วงสุขภาพนาย อยากให้นาย
เลิก เราจะเป็ นกําลังใจให้นายเอง”
16. ปฏิเสธทอมว่า “เราไม่ชอบ ไม่อยากสูบ หวังว่านายคงเข้าใจเรานะ”
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ตอนที 7 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

1. ปัญหาของฉันคือฉันไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้ทงๆ
ั ทีควรจะต้องทํา
2. ฉันไม่ค่อยประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายสําคัญทีตนเองวางไว้ได้
3. ฉันมักจะล ้มเลิกการทํางานก่อนทีจะทํางานนันจนสําเร็จ
4. ฉันมักจะหลีกเลียงการเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ
5. ฉันจะไม่พยายามเข้าไปยุง่ เกียวเมือเห็นว่าสิงนันมีความยุง่ ยากหรือ
ซับซ้อนเกินไป
6. เมือฉันพยายามเรียนรูส้ ิงใหม่ แต่ไม่สามารถทําได้สาํ เร็จตังแต่เริมแรก
ฉันจะเลิกทําสิงนันทันที
7. ฉันจะไม่พยายามจัดการกับปัญหาทีตนเองไม่ได้คาดคิดไว้
8. ฉันจะพยายามหลีกเลียงการเรียนรูส้ งใหม่
ิ ๆ หากสิงนันอาจก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากหรือปัญหา
9. ฉันรูส้ กึ ไม่มนใจในความสามารถของตน
ั
10. ฉันเป็ นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆ
11. ฉันไม่สามารถทีจะรับมือกับปัญหาส่วนใหญ่ทเข้ามาในชี
ี
วติ ได้

ตอนที 8 การเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม
1. ผูป้ กครองของฉันพูดอยูเ่ สมอว่าท่านไม่ชอบคนทีสูบบุหรี
2. เมือเห็นคนสูบบุหรี ผู ป้ กครองจะพาฉันเดินเลียงไปทางอืน
3. ผูป้ กครองจะทําท่าทางปิ ดจมูก เมือได้กลินควันบุหรีอยูใ่ กล ้ๆ
4. ผูป้ กครองของฉันมีสุขภาพทีแข็งแรง เพราะว่าท่านไม่เคยสู บบุหรีเลย
5. เพือนบอกฉันว่าไม่จาํ เป็ นต้องสูบบุหรี ก็ดูเท่ได้เช่นกัน
6. เพือนบอกฉันเสมอว่าบุหรีเป็ นสิงทีไม่ดี มีแต่โทษ
7. ฉันเห็นเพือนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสู บบุหรี
8. ฉันไม่เคยเห็นเพือนสนิทของฉันสูบบุหรี
9. ฉันไม่อยากสู บบุหรี เพราะเห็นโฆษณาต่อต้านบุหรีในทีว ี

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง
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ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

10. เมือฉันอ่านนิตยสารพบเนือหาเกียวกับโทษของการสูบบุหรี ฉันจะให้
ความสนใจและเลือกทีจะไม่สูบบุหรี
11. แม้วา่ ในภาพยนตร์ จะมีการเซ็นเซอร์ฉากสู บบุหรี มันก็ไม่ได้ทาํ ให้ฉัน
อยากรู อ้ ยากเห็นสักเท่าไร
12. ฉันไม่อยากสู บบุหรี เพราะฉันเห็นโทษภัยของบุหรีจากในโฆษณา
รณรงค์เกียวกับบุหรี

ตอนที 9 การทําหน้าทีของครอบครัว
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม
1. ครอบครัวของฉันตังกฎเกณฑ์ภายในครอบครัวเพือให้สมาชิกทุกคน
ปฏิบตั ติ าม
2. สมาชิกในครอบครัวของฉันตกลงกันว่าใครควรรับผิดชอบงานอะไร
ภายในบ้าน
3. ครอบครัวของฉันไม่ค่อยได้รบั ประทานอาหารเย็นร่วมกัน
4. หากมีเวลาว่าง ครอบครัวจะพาฉันไปเทียวพักผ่อน
5. สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยชวนฉันไปออกกําลังกาย
6. ครอบครัวของฉันต่างคนต่างอยู ่
7. ครอบครัวของฉันไม่เคยไปเยียมครอบครัวอืนเลย
8. ครอบครัวของฉันเข้าร่วมแลกเปลียนข้อมูลในการเลียงดูบุตรกับ
ครอบครัวอืน
9. ครอบครัวของฉันไม่ค่อยได้รบั การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
ครอบครัวอืน
10. ครอบครัวของฉันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวอืน
11. ครอบครัวของฉันไม่ยอมรับครอบครัวอืนทีมีความแตกต่างกัน
12. ครอบครัวของฉันรับฟังความคิดเห็นจากครอบครัวอืน
13. ครอบครัวของฉันสามารถเป็ นทีพึงพิงให้กบั ครอบครัวอืนได้
14. เมือเกิดความขัดแย้งวระหว่างครอบครัว แต่ละครอบครัวจะไม่หนั มา
คุยกัน

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง
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ตอนที 10 การสนับสนุ นทางสังคม
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

1. ผูป้ กครองพูดให้กําลังใจเมือฉันปฏิเสธการชวนสู บบุหรีจากเพือนได้
2. ผูป้ กครองแสดงความดีใจ เมือทราบว่าฉันไม่สูบบุหรี
3. ฉันได้รบั คําชมเชยจากผู ป้ กครอง เมือฉันบอกว่าฉันจะไม่สูบบุหรี
4. ผูป้ กครองให้กาํ ลังใจเมือฉันลังเลเกียวกับเพือนทีชวนสูบบุหรี
5. ผูป้ กครองได้ยกตัวอย่างโทษของบุหรีให้ฉันฟัง
6. ผูป้ กครองเคยบอกฉันไม่ให้ออกไปไหนมาไหนกับเพือนทีสูบบุหรี
7. ผูป้ กครองมักจะหาความรู ท้ เกี
ี ยวข้องกับอันตรายของบุหรีมาบอกกล่าว
ให้ฉันฟัง
8. เมือผู ป้ กครองทราบว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทําบอร์ดจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านบุหรี ผู ป้ กครองจะให้เงินทันที
9. ผูป้ กครองพยายามจัดสรรเวลาในการรับฟังฉัน เมือฉันปฏิเสธบุหรี
จากเพือน
10. ถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือในการหาวิธีทจะพู
ี ดปฏิเสธเพือนทีชวน
สูบบุหรี ผู ป้ กครองจะช่วยฉันอย่างเต็มที

ตอนที 11 บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

1. การห้ามโฆษณาบุหรีถือว่าเป็ นสิงทีเหมาะสมแล ้ว
2. การให้ความรูเ้ รืองอันตรายของบุหรีในสือสิงพิมพ์เป็ นสิงทีควรกระทํา
3. เฟซบุค๊ ในปัจจุบนั ให้ความสําคัญกับการไม่สูบบุหรี
4. ชุมชนของฉันคาดหวังว่าฉันต้องไม่สูบบุหรี
5. เขตปลอดบุหรีเป็ นสิงทีชุมชนควรบังคับใช้อย่างจริงจัง
6. การส่งเสริมให้เยาวชนเข้าศาสนสถานเพือหลีกห่างยาเสพติดเป็ น
สิงทีถูกต้อง
7. ชุมชนของฉันติดป้ ายประกาศปลอดบุหรีในทีสาธารณะอย่างชัดเจน

 จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทีสละเวลาตอบแบบสอบถามทังหมดครบทุกข้อ 
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แบบสอบถามชุด

พฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
(สําหรับครู)

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คําชีแจงก่อนการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี ประกอบด้วย
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไป
ตอนที 2 การดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
ตอนที 3 บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
2. ท่านสามารถเลือกตอบคําถามได้อย่างอิสระทุกข้อไม่มขี อ้ ถูกหรือผิด คําตอบของท่านแต่ละคนจะ
แตกต่างกันไปตามความรูส้ กึ นึกคิดประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน
3. กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ เพือสามารถนําข้อมูลทีท่านให้ ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
4. คําตอบของท่านทุกคนจะถือเป็ นความลับ โดยนํ าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์ผลในภาพรวม และจะไม่
มีการนํ าผลไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์เป็ นรายบุคคล
5. ขอให้ท่านอ่านคําถามอย่างตังใจ และพิจารณาเลือกคําตอบทีสอดคล้องกับความคิดเห็นและสภาพ
ความเป็ นจริงสําหรับท่านมากทีสุด
6. ข้อมูลทีได้รบั จากท่านจะนําไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป
ขอบคุณคณาจารย์อย่างมากทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนีเป็ นอย่างดี

นายชาริน สุวรรณวงศ์
นิสติ ปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที 1 ข้อมูลทัวไป
คําชีแจง จงทําเครืองหมาย  ลงใน  ทีตรงกับความเป็นจริงเกียวกับตัวท่าน
กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ประสบการณ์ในการสอน
 น้อยกว่า 1 ปี

 1-3 ปี

 4-6 ปี

 มากกว่า 7 ปี ขนไป
ึ

ตอนที 2 การดําเนิ นการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม
1. ท่านไม่เคยพูดประกาศหน้าชันเรียนเกียวกับการห้ามสู บบุหรีใน
โรงเรียน
2. ท่านไม่เคยประเมินผลความรู เ้ รืองบุหรีของนักเรียน
3. ท่านส่งเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมอืนๆ ในยามว่าง เช่น เล่นกีฬา เข้า
ชมรมต่างๆ
4. ท่านไม่เคยเฝ้ าระวังการสูบบุหรีของนักเรียนในห้องเรียนตามบริเวณ
จุดเสียง เช่น ห้องนํา หลังโรงเรียน เป็ นต้น
5. ท่านมักนําสือทีมีประโยชน์เกียวกับการป้ องกันการสู บบุหรีให้แก่
นักเรียนได้รบั ชมอยูเ่ สมอ
6. ท่านทําป้ ายหรือติดป้ ายปลอดบุหรีภายในชันเรียน
7. ท่านพูดชีแจงถึงบทลงโทษ มาตรการตักเตือน ตัดคะแนนความ
ประพฤตินกั เรียนทีสู บบุหรีอย่างจริงจัง
8. ท่านร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการอบรมให้ความรูบ้ ุหรีแก่
นักเรียน

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย
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ตอนที 3 บทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
ระดับความคิดเห็น
ข้อคําถาม

จริง
ทีสุด

จริง

ค่ อน
ข้าง
จริง

ค่ อน
ข้าง
ไม่จริง

ไม่
จริง

ไม่
จริง
เลย

1. ท่านสอดแทรกเนือหาความรู เ้ รืองบุหรีลงในรายวิชาทีเกียวข้อง
2. ท่านสอนทักษะต่างๆ ให้แก่นกั เรียนในการรับมือกับบุหรี
3. ท่านให้ความรู เ้ กียวกับวิธีการป้ องกันการสูบบุหรีแก่นกั เรียน
4. ท่านไม่เคยให้ข ้อมูลทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบเลย
5. ท่านไม่เคยพูดเปิ ดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกียวกับบุหรี
6. ท่านไม่มแี บบฝึ กหัดทีช่วยให้นักเรียนตระหนักในอันตรายจากบุหรี
7. ท่านไม่เคยมอบหมายงานให้นักเรียนจัดทําบอร์ดนิทรรศการให้ความรู ้
ยาเสพติด
8. ท่านสนับสนุ นให้นักเรียนเข้าชมรมทํากิจกรรมทีมีประโยชน์
9. ท่านเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ทาํ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการป้ องกันการ
สูบบุหรีได้อย่างเต็มที

 จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทีสละเวลาตอบแบบสอบถามทังหมดครบทุกข้อ 
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดการวิเคราะห์ข ้อคําถาม

284
ตาราง 39 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ค่าอํานาจจําแนก
.567
.445
.567
.622
.651
.611
.650
.721
.699
.691
.865
.862
.677
.777
.825
.862
.828
.814
.749
.702
.856
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .959
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ตาราง 40 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่าอํานาจจําแนก
.567
.445
.567
.622
.651
.611
.650
.721
.699
.691
.865
.862
.677
.777
.825
.862
.828
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .854
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ตาราง 41 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ค่าอํานาจจําแนก
.428
.575
.514
.505
.405
.607
.535
.451
.563
.507
.505
.627
.643
.645
.622
.469
.582
.598
.624
.665
.709
.571
.658
.714
.535
.734
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .935
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ตาราง 42 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าอํานาจจําแนก
.440
.836
.642
.807
.672
.632
.723
.879
.856
.862
.753
.494
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .935
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ตาราง 43 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดทักษะชีวติ
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ค่าอํานาจจําแนก
.623
.694
.808
.828
.780
.693
.572
.618
.733
.780
.656
.702
.727
.746
.821
.521
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .946
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ตาราง 44 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าอํานาจจําแนก
.691
.636
.691
.694
.592
.668
.720
.579
.644
.516
.744
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .907
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ตาราง 45 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าอํานาจจําแนก
.614
.707
.660
.589
.683
.729
.737
.587
.590
.700
.560
.720
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .931

ตาราง 46 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว
ข้อที
1
2
3
4
5

ค่าอํานาจจําแนก
.757
.788
.751
.766
.849
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .915
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ตาราง 47 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าอํานาจจําแนก
.815
.783
.804
.593
.775
.362
.695
.687
.814
.808
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .923

ตาราง 48 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7

ค่าอํานาจจําแนก
.494
.706
.476
.650
.728
.754
.692
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .868

292
ตาราง 49 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรี
ในโรงเรียน
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าอํานาจจําแนก
.348
.489
.728
.389
.638
.682
.600
.599
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .812

ตาราง 50 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชือมันของแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู
ข้อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ค่าอํานาจจําแนก
.643
.594
.646
.470
.507
.632
.454
.485
.424
.337
.341
.567
.525
ค่าความเชือมันรวมทังฉบับ เท่ากับ .847
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ภาพประกอบ 14 โมเดลการวัดของแบบวัดพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี

ภาพประกอบ 15 โมเดลการวัดของแบบวัดการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

ภาพประกอบ 16 โมเดลการวัดของแบบวัดวุฒภิ าวะทางจิตสังคม
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ภาพประกอบ 17 โมเดลการวัดของแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการสูบบุหรี

ภาพประกอบ 18 โมเดลการวัดของแบบวัดทักษะชีวติ

ภาพประกอบ 19 โมเดลการวัดของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
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ภาพประกอบ 20 โมเดลการวัดของแบบวัดการเห็นแบบอย่างทีดีในการป้ องกันการสูบบุหรี

ภาพประกอบ 21 โมเดลการวัดของแบบวัดการทําหน้าทีของครอบครัว

ภาพประกอบ 22 โมเดลการวัดของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
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ภาพประกอบ 23 โมเดลการวัดของแบบวัดบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี

ภาพประกอบ 24 โมเดลการวัดของแบบวัดการดําเนินการนโยบายป้ องกันการสูบบุหรีในโรงเรียน

ภาพประกอบ 25 โมเดลการวัดของแบบวัดบทบาทในการป้ องกันการสูบบุหรีของครู

ประวัตยิ ่อผูว้ จิ ยั
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ประวัตยิ ่อผูว้ จิ ยั
ชือ ชือสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเกิด
สถานทีอยู่ปจั จุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2561

ชาริน สุวรรณวงศ์
14 เมษายน 2530
จังหวัดสตูล
606 หมูท่ ี 7 ตําบลคลองขุด
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต
จาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
คณะศิลปศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (โทควบเอก) สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

