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ผลของโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส       
อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 

Effect of Smoking Prevention Program among Students who Attended Secondary Extened 
Opportunities School in Khirimas District Sukhothai Province 

 
ธีรพล หล่อประดิษฐ ์(Theeraphon Lopradit)* ดร.ณรงคศ์กัด์ิ หนูสอน (Dr.Narongsak Nusorn)**   

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi - experimental research)  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
ป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทัย     
ประชากรมาจากโรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 2 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
กลุ่มละ 30 คน โดยใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) ใชร้ะยะทดลองเวลา 8 สปัดาห์   

ผลการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียคะแนน ความรู้เร่ืองบุหร่ี ความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ี          
ต่อสุขภาพ ความสามารถแห่งตนในการป้องกนัการสูบบุหร่ี และพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบุหร่ีหลงัการทดลอง    
สูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี <0.001 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบับุหร่ีตามแต่
โอกาสของแต่ละบุคคลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี <0.001 

 
ABSTRACT 

This study is a quasi experimental to examine the effects of programs to prevent smoking among students in 
junior high school sizes. The Cirimas Sukhothai Province The population of extended schools number two of 60 
samples were divided into control and experimental groups of 30 people using a specific sample (Purposive 
sampling) the 8-week trial period. 

Results showed that the experimental group had an average score. About Smoking The belief in the effect 
of smoking on the health of their ability to prevent smoking. And prevention of smoking behavior after the 
experiment. Higher than before the experiment And higher than the control group received information about 
smoking occasionally individual statistical significance <0.001. 
 
 
 

 
ค าส าคญั:  การป้องกนัการสูบบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาส 
Keywords: The anti-smoking, Junior high school students, Extended schools 
 

 
 

* นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
** รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- 634 -



 
 

MMO6-2 

บทน า 
สถานการณ์การสูบบุหร่ีของเด็กวยัรุ่นนับวนั

ยิ่งจะมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ทั่วโลกพบกลุ่มวยัรุ่น
อาย ุ10-24 ปี มีประมาณ 1.8 พนัลา้นคน ซ่ึงในจ านวนน้ี
ร้อยละ 85 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา เป็นเหยื่อของ
บริษทับุหร่ีขอ้มูลจากการส ารวจทัว่โลก พบวา่ “เยาวชน
ท่ีติดบุหร่ีส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบก่อนอาย ุ18 ปี”1 ใน 4 เร่ิม
ทดลองสูบก่อนอาย ุ10 ปี (วไิลวรรณ, 2550)       
 ในประเทศไทยพบว่า เยาวชนอายุระหว่าง   
13-15 ปี ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้สูบบุหร่ีมากกว่า 
เยาวชน ท่ีมีอาย ุ 11-14 คิดเป็นร้อยละ 0.07 เพ่ิมข้ึนจาก
เดิมเป็นร้อยละ 0.28 จะสังเกตได้ว่า เยาวชนท่ีมี อาย ุ    
11-14 ปี มีอตัราการสูบบุหร่ีมีแนวโนม้สูงมากข้ึน ทั้งน้ี
แสดงให้เห็นวา่ เยาวชน อาย ุ11-14 ปี มีแนวโนม้อยาก
ทดลองสูบบุห ร่ีเพ่ิมมากข้ึน  ทั้ งน้ีแสดงให้ เห็นว่า
เยาวชนท่ีมีอายุ 11-14 ปีมีแนวโน้มอยากทดลองสูบ
บุหร่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ศิริพร, 2551) 

การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
ในเขตบริการสาธารณสุขเขต 2 ปี 2552 พบว่า ร้อยละ 
23.6 เคยสูบบุหร่ีมาแลว้อย่างน้อย  1 คร้ัง และ ร้อยละ 
22.7 มีการสูบบุหร่ีในปัจจุบันสภาพแวดล้อมบุคคล
ใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ี เยาวชน ร้อยละ 32.9 มีบุคคลในบา้น
สูบบุหร่ี มีพ่อสูบบุหร่ี ร้อยละ 38.8 มีเพื่อนสูบบุหร่ี
ร้อยละ  30.4 โดย ร้อยละ  65.7 ของบุคคลใกล้ชิดมี
ทศันคติท่ีดีตอ่การสูบบุหร่ี และสนบัสนุนการท่ีเยาวชน
สูบบุหร่ี (ศูนยว์ิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ, 2550) 

ในเขตพ้ืนท่ีในอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 3 
ปี ตั้ งแต่ปี 2555-2557 พบว่าในโรงเรียนประจ าอ าเภอ
เรียนมีเด็กนักเรียนสูบเพ่ิมข้ึนทุกปีโดยในปี 2555 พบ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้เพศชายสูบบุหร่ีจ านวน 15 
ราย มธัยมศึกษาตอนปลาย 18 ราย  ปี 2556 พบนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพศชายสูบบุหร่ีจ านวน 32 ราย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 68 ราย และในปี  2557 พบ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้เพศชายสูบบุหร่ีจ านวน 33 
ราย มธัยมศึกษาตอนปลาย 69 ราย แต่ไม่พบในนกัเรียน

หญิงทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย และจากจ านวนนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจ านวน 69 ราย ในปีการศึกษา 
2557 พบวา่ เร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแต่อายุโดยเฉล่ีย 14 ปี และ
จากจ านวน 69 รายน้ี เป็นเด็กนักเรียนท่ีเคยศึกษาจาก
โรงเรียนมธัยมศึกษาขยายโอกาสถึง 42 ราย  จากขอ้มูล
พบวา่สาเหตุท่ีท าให้เด็กมธัยมตน้เร่ิมหัดสูบบุหร่ี ท าให้
มัน่ใจ หายเครียด เท่ห์ (ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นโรงเรียนคีรี
มาศพิทยาคม, 2557)   

ผูว้ิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย การ
ป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมต้นโรงเรียน
ขยายโอกาส เพื่อให้ไดข้อ้มูลน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ใน
การเฝ้าระวงัทางสังคม สร้างกลไกและกระบวนการใน
การแก้ไขปัญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนในระดับ
พ้ืนท่ีให้มีภูมิคุม้กนัทางจิตและลดการพ่ึงพาสารเสพติด
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี ความ
เช่ือในผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ความสามารถแห่ง
ตนในการป้องกันการสูบบุหร่ี และพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
ป้องกนัการสูบบุหร่ี  

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเช่ือในผล
ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ความสามารถแห่งตนใน
การป้องกนัการสูบบุหร่ี และพฤติกรรมการป้องกนัการ
สูบบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนขยาย
โอกาสระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการ
ป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น 
กบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลของบุหร่ีตามปกติ 
 
วธีิการวจิยั 
 อาสาสมคัร 

กลุ่มทดลอง 30 รายจากโรงเรียนบ้านหนอง
กระด่ิง และกลุ่มควบคุม 30 รายจากโรงเรียนบ้านขุน 
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นาวัง ใช้วิ ธี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) คือ มีอายุ 13-15 ปี สามารถอ่าน 
เขียนหนงัสือ และฟังภาษาไทยได ้มีความเต็มใจในการ
เข้าร่วมการวิจัยและร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมท่ี
ก าหนด มีภูมิล าเนาอยูใ่น อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนไม่มีประวติัการสูบบุหร่ีมาก่อน มี
ประวติัการสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัว หรือเพื่อน
ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนั 
 ระเบียบวธีิวจิยั  

การศึกษาวิจัยน้ีใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ คือ
ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ - เมษายน 2558 โดยก่อนการ
ทดลองเก็บข้อมูลทั้ งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
พร้อมกัน หลังจากนั้ นให้กลุ่มควบคุมได้รับข้อมูล
เก่ียวกับบุหร่ีตามแต่โอกาสของแต่ละบุคคล และจัด
กิจกรรมตามโปรแกรมการป้องกนัการสูบบุหร่ีในกลุ่ม
ทดลอง โดยในสัปดาห์ท่ี 1 จดักิจกรรมตามโปรแกรม
การป้องกันการสูบบุห ร่ี จ านวน 3 ว ัน  ติดต่อกัน 
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมรู้ไวใ้ช่ว่าใส่บ่าแบกหาม 2) 
กิจกรรมเอาธรรมน าชีวิต 3) กิจกรรมวยัรุ่นไม่วุน่ใจ 4) 
กิจกรรมชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร 5) กิจกรรมประกาศชัย
ชนะ ส่วนสัปดาห์ท่ี 2, 3, 5, 6, 7 สอดแทรกความรู้เร่ือง
พิษภัยบุห ร่ีในชั้ น เรียนชั่วโมงโฮมรูม หน้าเสาธง 
เอกสารความรู้เร่ืองบุหร่ีท่ีห้องสมุด การเปิดสปอร์ต
วิทยุทั้ งในหมู่บ้านและโรงเรียน  เก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลงัการทดลองโดยใชแ้บบสอบถามของโปรแกรม
การป้องกันการสูบบุหร่ี ชุดเดิมทั้ งกลุ่มทดลองและ
ควบคุม สัปดาห์ท่ี 4 และสปัดาห์ท่ี 8 โดยกลุ่มน าขอ้มูล
ท่ีได้จากแบบสอบถามของโปรแกรมทั้ ง ก่อนทดลอง 
หลงัทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 มาวิเคราะห์
เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 
 
 
 

ผลการวจิยั 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี

ภายในกลุ่มทดลอง จ าแนกตามระยะเวลา ท่ี
แตกต่างกนัโดยวธีิทดสอบแอลเอสดี (LSD)  

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉ ล่ียคะแนนความรู้เร่ืองบุหร่ีมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยหลงัการทดลองสปัดาห์ท่ี 4 และ 8 
มีคะแนนความรู้เร่ืองบุหร่ีเฉล่ียมากกว่าก่อนทดลอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   
 
ตารางที ่2  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความเช่ือในผล

ของการสูบบุห ร่ีต่อสุขภาพภายในกลุ่ม
ทดลอง จ าแนกตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั
โดยวธีิทดสอบแอลเอสดี (LSD) 

 p-value <0.01* 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนความเช่ือในผลของการ
สูบบุหร่ีต่อสุขภาพ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยหลังการ
ทดลองสปัดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนความเช่ือในผลของ
การสูบบุหร่ีเฉล่ียมากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p-value <0.05) 
 
 
 
 

กลุ่มเปรียบเทียบความรู้
เร่ืองบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 4.67 18.83 -14.56 <0.001* 
     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 4.67 19.23 -14.16 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 18.83 19.23 -0.40 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบความ
เช่ือในผลของการสูบ
บุหร่ีต่อสุขภาพ 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 35.13 76.23 -41.10 <0.001* 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 35.13 74.36 -39.23 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 76.23 74.36 1.87 <0.001* 
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความเช่ือในผล   
 ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ด้านการรับรู้
โอกาสเส่ียงจากการสูบบุหร่ี ภายในกลุ่ม
ทดลอง จ าแนกตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั
โดยวธีิทดสอบแอลเอสดี (LSD) 

p-value <0.01* 
 

 จากตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้โอกาสเส่ียงจาก
การสูบบุหร่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยหลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนการรับรู้โอกาสเส่ียงจาก
การสูบบุหร่ีเฉล่ียมากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p-value <0.05) 
 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความเช่ือในผล   

ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ดา้นการรับรู้   
ความรุนแรงของการสูบบุหร่ี ภายในกลุ่ม 
ทดลอง จ าแนกตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
โดยวธีิทดสอบแอลเอสดี (LSD) 

 p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ความรุนแรง
ของการสูบบุหร่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยหลงัการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของ
การสูบบุหร่ีเฉล่ียมากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p-value <0.05)   
 
 

ตารางที ่5  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความเช่ือในผล  
ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ด้านการรับรู้              
ประโยชน์และอุปสรรคของการหลีกเล่ียง 
ไม่สูบบุหร่ี ภายในกลุ่มทดลองระยะเวลาท่ี
แตกต่ างกันโดยวิ ธีทดสอบ  แอลเอสดี 
(LSD)   

    p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคของการหลีกเล่ียงไม่สูบบุหร่ีมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยหลังการทดลองสัปดาห์ ท่ี  4 และ 8 มี
คะแนนการรับ รู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ
หลีกเล่ียงไม่สูบบุหร่ีเฉล่ียมากกวา่     ก่อนทดลอง อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) 
 
ตารางที ่6   เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความเช่ือในผล 

ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ดา้นแรงจูงใจท่ี
ได้รับจากการไม่ สูบ บุห ร่ี  ภายในกลุ่ม
ทดลองและก ลุ่มควบ คุม  จ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกันโดยวิธีทดสอบ    
แอลเอสดี (LSD) 

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนแรงจูงใจท่ีไดรั้บจากการ
ไม่สูบบุหร่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยหลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนแรงจูงใจท่ีไดรั้บจากการ

กลุ่มเปรียบเทียบการรับรู้
โอกาสเส่ียงจากการสูบบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 4.60 18.70 -14.10 <0.001* 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 4.60 18.73 -14.13 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 18.70 18.73 -0.03 0.32 

กลุ่มเปรียบเทียบการรับรู้
ความรุนแรงของการสูบบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 9.17 19.10 -9.93 <0.001* 
     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 9.17 19.10 -9.93 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 19.10 19.10 0.00 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบการรับรู้
ประโยชน์และอุปสรรคของ
การหลีกเล่ียงไม่สูบบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 9.30 19.20 9.90 <0.001* 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 9.30 17.30 8.00 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 19.20 17.30 1.90 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ี
ไดรั้บจากการไม่สูบบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 12.07 19.23 7.17 <0.001* 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 12.07 19.23 7.17 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 19.23 19.23 0.00 <0.001* 
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ไม่สูบบุหร่ีเฉล่ียมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p-value <0.05)  
 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถ

แห่งตนในการป้องกันการสูบบุหร่ี ภายใน
ก ลุ่มทดลอง  จ าแนกต ามระยะ เวลาท่ี
แตกต่างกนัโดยวธีิทดสอบแอลเอสดี (LSD) 

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี  7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถแห่งตนใน
การป้องกนัการสูบบุหร่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยหลงัการ
ทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนความสามารถแห่ง
ตนในการป้องกนัการสูบบุหร่ีเฉล่ียมากกวา่ก่อนทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)    

 
ตารางที่ 8  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ

ป้องกันการสูบบุหร่ี ภายในกลุ่มทดลอง 
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกันโดยวิธี
ทดสอบแอลเอสดี (LSD)  

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  
ในกลุ่มทดลองค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหร่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยหลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการ
สูบบุหร่ีเฉล่ียมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p-value <0.05)    

ตารางที่  9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
คะแนนความ รู้เร่ืองบุห ร่ีระหว่างก ลุ่ม
ท ดลอ งกับ ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม จ าแน กต าม
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั  

ความรู้
เร่ืองบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง
(n=30) 

กลุ่มควบคุม
(n=30) 

สถิติ 

  SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

4.77 
19.23 
19.23 

2.45 
1.07 
1.07 

5.27 
5.70 
4.86 

2.26 
2.15 
2.21 

0.82 
-30.83 
-32.05 

58 
58 
58 

0.414 
<0.001* 
<0.001* 

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน 4.77 คะแนน
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนน 5.27 คะแนน เม่ือ
เปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความ แตกต่างกนั 

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.23 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 5.70 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.23 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 4.67 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย 

คะแนนความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ีต่อ
สุขภาพ  ระหว่างก ลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั  

ความเช่ือในผล
ของการสูบ

บุหร่ีต่อสุขภาพ 

กลุ่มทดลอง
(n=30) 

กลุ่มควบคุม
(n=30) 

สถิติ 

  SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

35.13 
76.23 
74.36 

5.58 
5.01 
4.94 

37.37 
35.03 
31.73 

5.40 
5.71 
7.09 

1.63 
-29.72 
-27.01 

58 
58 
58 

0.109 
<0.001* 
<0.001* 

p-value <0.01* 
 

กลุ่มเปรียบเทียบ
ความสามารถแห่งตนใน
การป้องกนัการสูบบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 10.46 27.23 -16.77 <0.001* 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 10.46 27.70 -17.24 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 27.23 27.70 -0.47 0.360 

กลุ่มเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการป้องกนั        
การสูบบุหร่ี 

Mean 
(ก่อน) 

Mean 
(หลงั) 

Mean 
difference 

p-value 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 2 16.56 28.46 -11.90 <0.001* 

     คร้ังท่ี 1 –คร้ังท่ี 3 16.56 28.53 -11.97 <0.001* 
     คร้ังท่ี 2 –คร้ังท่ี 3 28.46 28.53 -0.07 0.326 
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จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉ ล่ียคะแนน 35.13 
คะแนนและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียคะแนน 37.37 
คะแนน  เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั 

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 76.23 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 35.03 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 74.37 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 31.73 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   
 
ตารางที่  11  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย

คะแนนความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ี
ต่อสุขภาพ ด้านการรับรู้โอกาสเส่ียงจาก
การสูบบุหร่ีระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  

การรับรู้โอกาส
เส่ียงจากการ
สูบบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

สถิติ 

 
 SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

4.60 
18.70 
18.73 

1.55 
1.80 
1.79 

4.53 
5.13 
5.13 

1.53 
1.59 
1.59 

-0.17 
-30.89 
-31.01 

58 
58 
58 

0.87 
<0.001* 
<0.001* 

p-value <0.01* 
  

จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน 4.60 คะแนน
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียคะแนน 4.53 คะแนน เม่ือ
เปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั 

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 18.70 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 5.13 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 18.73 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 5.13 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า  
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

 
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย

คะแนนความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ีต่อ
สุขภาพ ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของการ
สูบบุห ร่ีระหว่างก ลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  

การรับรู้ความ
รุนแรงของการ

สูบบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

สถิติ 

 
 SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

9.17 
19.10 
19.10 

1.86 
1.49 
1.49 

8.17 
9.07 
9.10 

2.27 
1.76 
1.75 

-1.86 
-23.80 
23.82 

58 
58 
58 

0.067 
<0.001* 
<0.001* 

 p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน 9.17 คะแนน
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียคะแนน 8.17 คะแนน เม่ือ
เปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั 

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.07 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 9.07 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.10 คะแนนและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ีย
คะแนน 9.10 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า   
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   
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ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
คะแนนความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ีต่อ
สุขภาพ  ด้ าน การ รับ รู้ป ระโยชน์ และ
อุปสรรคของการหลีกเล่ียง  ไม่สูบบุห ร่ี
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

การรับรู้
ประโยชน์และ
อุปสรรคของ
การหลีกเล่ียง 
ไม่สูบบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

สถิติ 

 
 SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

9.30 
19.20 
17.30 

1.69 
1.54 
1.53 

10.73 
9.37 
9.37 

1.53 
1.69 
1.69 

3.45 
-23.54 
-19.03 

58 
58 
58 

0.001* 
<0.001* 
<0.001* 

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน 9.30 คะแนน
และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียคะแนน 10.73 คะแนน     
เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.20 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉ ล่ีย
คะแนน 9.37 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 17.30 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉ ล่ีย
คะแนน 9.37 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกันแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 14   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
คะแนนความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ี
ต่อสุขภาพ ดา้นแรงจูงใจท่ีไดรั้บจากการ
ไม่สูบบุหร่ีระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่ าเฉ ล่ียคะแนน 12.07 
คะแนนและกลุ่มควบคุม มีค่ าเฉ ล่ียคะแนน 11.83 
คะแนน  เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั 
(p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.23 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 12.07 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 19.23 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉ ล่ีย
คะแนน 11.53 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจท่ี
ไดรั้บจากการ
ไม่สูบบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

สถิติ 

 
 SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

12.07 
19.23 
19.23 

3.45 
1.36 
1.36 

11.83 
12.07 
11.53 

3.09 
3.67 
3.29 

-0.27 
-10.04 
-11.86 

58 
58 
58 

0.76 
<0.001* 
<0.001* 
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ตารางที่ 15   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ี 
คะแนนความสามารถแห่งตนในการ
ป้องกนัการสูบบุหร่ีระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนั 

ความสามารถ
แห่งตน 

ในการป้องกนั
การสูบบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง
(n=30) 

กลุ่มควบคุม
(n=30) 

สถิติ 

  SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

10.46 
27.80 
27.10 

1.98 
3.48 
2.82 

11.10 
10.93 
12.16 

2.31 
2.46 
2.26 

1.14 
-21.68 
-22.57 

58 
58 
58 

0.259 
<0.001* 
<0.001* 

p-value <0.01* 
 

จากตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉ ล่ียคะแนน 10.47 
คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนน 11.10 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั 

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 27.80 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 10.933 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบวา่ 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 27.10 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 12.67 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

 

ตารางที่ 16   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหร่ีระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 

พฤติกรรม
การป้องกนั 
การสูบบุหร่ี 

กลุ่มทดลอง
(n=30) 

กลุ่มควบคุม
(n=30) 

สถิติ 

  SD  SD t df p-value 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 

16.57 
28.47 
28.53 

2.87 
2.45 
2.46 

16.60 
12.60 
10.27 

2.860 
2.529 
2.716 

0.045 
-20.24 
-27.31 

58 
58 
58 

0.964 
<0.001* 
<0.001* 

p-value <0.01* 

จากตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉ ล่ียคะแนน 16.57 
คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนน 16.60 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั 

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 28.47 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 12.60 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

หลงัทดลองสปัดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 28.53 คะแนนและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย
คะแนน 10.27 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05)   

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลของ
โปรแกรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ผู ้วิจัยน ามาอภิปรายผลตาม
สมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย ด้านความ รู้เร่ืองบุห ร่ี  และ
คะแนนเฉล่ียความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ 
4 ดา้น คือ 1.ด้านการรับรู้โอกาสเส่ียงจากการสูบบุหร่ี  
2.ดา้นการรับรู้ความรุนแรงของการสูบบุหร่ี 3.ดา้นการ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการหลีกเล่ียงไม่สูบ
บุหร่ี 4.ดา้นแรงจูงใจท่ีไดรั้บจากการไม่สูบบุหร่ี พบว่า 
สอดคล้องกับทฤษฎีแบบแผนความด้านเช่ือสุขภาพ 
Becker (1975 อา้งถึงจุฬาภรณ์, 2554) เน่ืองจากทฤษฎี
ได้กล่าวไวว้่าบุคคลจะแสวงหาผลและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการรับรู้ท่ีถูกต้อง
เหมาะสม อนัจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีดีต่อไป และ
สอดคล้องของการศึกษาของ พสิทฐ์ และ พุฒิพงศ ์
(2558) ท่ีพบว่า หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย
การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีเกิดจากการสูบ
บุหร่ี การรับรู้ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบ
บุหร่ี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการไม่สูบ
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บุหร่ี ความตั้งใจท่ีจะไม่สูบบุหร่ีและการปฏิบติัตวัเพ่ือ
การไม่สูบบุหร่ี หลงัการทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่
ก่อนการทดลองอยา่งมีนัยยะส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
และสอดคล้องของการศึกษาของ ศิริธิดาและคณะ 
(2553) ท่ีพบว่า ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจาก
การสูบบุหร่ีท่ีถูกตอ้ง มากข้ึนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(t=4.424, p<.001) มีการรับรู้อุปสรรคของการไม่สูบ
บุห ร่ี ท่ี ถูกต้องมาก ข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางส ถิ ติ 
(t=3.327, p<.01) มีการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค
และอันตรายจากการสูบบุหร่ีท่ีถูกตอ้งและมีการรับรู้
ประโยชน์ของการไม่สูบบุหร่ีท่ีถูกตอ้งมากข้ึนอย่างมี
น ัยส าคญัทางสถิต ิ (t=2.177, p<.05 และ t=2.255, 
p<.0 ตามล าดบั) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรัญ 
(2553) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั
บุหร่ีของนกัเรียนชาย ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ไดแ้ก่ 
ความเช่ือความสามารถในการป้องกนัการสูบบุหร่ีของ
ตนเอง แรงสนับสนุนดา้นข่าวสาร รายได้ท่ีไดรั้บจาก
ครอบครัว และความรู้เก่ียวกับการสูบบุหร่ี ตวัแปรน้ี
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนชาย ชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้
ร้อยละ 41 และสอดคลอ้งของการศึกษาของ สุภาภรณ์ 
(2554 ) ท่ีพบว่าคะแนนความรู้เก่ียวกับบุหร่ีของกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังด าเนินโปรแกรม 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 คะแนนเฉล่ียความสามารถแห่งตนในการไม่
ยุง่เก่ียวกบับุหร่ี และพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบุหร่ี 
พบ ว่าสอดคล้อ งกับ  แน วคิ ดส าคัญ ของทฤษ ฎี
ความสามารถตนเอง Bandura (1977 อา้งถึงจุฬาภรณ์, 
2554) มีความเช่ือวา่ บุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีดีนั้น ข้ึนกบั
องค์ป ระกอบส าคัญ  2 ประการ คือ  การ รับ รู้ ใน
ความสามารถตนเองและการรับรู้ผลลัพธ์หรือความ
คาดหวงัของการปฏิบติั การเสริมสร้างให้มีทั้ งการรับรู้
ในความสามารถตนเองสูงและการรับรู้ผลลพัธ์สูง ยอ่ม

น าไป สู่การมีพฤติกรรมได้สูงด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สอดคลอ้งของการศึกษาของ พสิทฐ์ และ 
พุฒิพงศ์ (2558: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุห ร่ี ท่ี ถูกต้องมาก ข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางส ถิ ติ 
(t=4.647, p<.001) และการรับรู้สมรรถนะของตนเองใน
การป้องกันการสูบ บุห ร่ี ท่ี ถูกต้องมาก ข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (t=2.958, p<.01) 

คะแนนเฉล่ีย ดา้นความรู้เร่ืองบุหร่ี ความเช่ือ
ในผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ 4 ดา้น คือ 1.ดา้นการ
รับรู้โอกาสเส่ียงจากการสูบบุหร่ี 2.ด้านการรับรู้ความ
รุนแรงของการสูบบุหร่ี 3.ดา้นการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคของการหลีกเล่ียงไม่สูบบุหร่ี 4.ดา้นแรงจูงใจท่ี
ไดรั้บจากการไม่สูบบุหร่ี ความสามารถแห่งตนในการ
ไม่ยุ่งเก่ียวกบับุหร่ี และพฤติกรรมการป้องกนัการสูบ
บุหร่ี พบว่า ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ส่งผล
ท าให้เกิดความรู้เร่ืองบุหร่ี เกิดความเช่ือในผลของการ
สูบบุหร่ีต่อสุขภาพ ความสามารถแห่งตนในการไม่ยุ่ง
เก่ียวกบับุหร่ี มีผลต่อการพฒันาพฤติกรรมการป้องกนั
การสูบบุหร่ี ให้ดีข้ึน และในกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับ
โปรแกรมการป้องกนับุหร่ี ไม่มีกระบวนการเรียนรู้ใน
เร่ืองของการป้องกนัการสูบบุหร่ี ท าให้ไม่มีการพฒันา
ความรู้เร่ืองบุหร่ี ความเช่ือในผลของการสูบบุหร่ีต่อ
สุขภาพ ความสามารถแห่งตนในการไม่ยุง่เก่ียวกบับุหร่ี 
มีผลต่อการพฒันาพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบุหร่ี 
จึงส่งผลให้ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุมไม่เปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางท่ี ดี ข้ึน  ผลการวิจัยค ร้ังน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ และสอดคลอ้งของการศึกษาของ พสิทฐ ์
และพุฒิพงศ์  (2558) ท่ีพบว่า คะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
เก่ียวกบัการไม่สูบบุหร่ี การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็น
โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี การรับรู้ความรุนแรงของโรค
ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี และรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
ของการไม่สูบบุหร่ี ความตั้งใจท่ีจะไม่สูบบุหร่ี และการ
ปฏิบติัตวัเพ่ือการไม่สูบบุหร่ี หลงัการทดลอง ระหวา่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติ (p=0.05) และสอดคลอ้งของการศึกษาของศิริธิดา 
และคณะ (2553) ท่ีพบว่า หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
กลุ่มทดลองมีการรับรู้อุปสรรคของการไม่สูบบุหร่ีท่ี
ถูกตอ้ง มีการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกนั
การสูบบุหร่ีท่ีถูกตอ้ง และมีพฤติกรรมการป้องกนัการ
สูบบุหร่ีท่ีถูกต้อง มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญท างส ถิ ติ  (t=4.884, p<.001 และ t=6.206, 
p<.001 และ t=6.424, p<.001  ตามล าดบั) 
 
กติตกิรรมประกาศ 
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