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บทคัดย่อ
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง แบบ 2 กลุม่ วัดซ้�ำ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรม
ป้องกันการสูบบุหรีโ่ ดยใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นฐานสำ�หรับนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลุม่ ตัวอย่างแบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 32 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ได้แก่ 1) โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรีโ่ ดยใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นฐาน และ 2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับการสูบบุหรี่ (2) แบบประเมินทัศนคติตอ่ การสูบ
บุหรี่ (3) แบบประเมินทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ (4) แบบประเมินทักษะการปฏิเสธการ
สูบบุหรี่ และ (5) แบบประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และ Repeated Measures ANOVA
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ผลการวิจยั ภายหลังการทดลองทันทีและในระยะติดตามผล 3 เดือน กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการสูบบุหรีแ่ ละ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
พยาบาลชุมชนหรือครูสามารถนำ�โปรแกรมไปพัฒนาความรู้ในการป้องกันการสูบบุหรี่และการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรีไ่ ด้
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรีโ่ ดยใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นฐาน การป้องกันการสูบบุหรี่ นักศึกษาใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Abstract
The objective of this research was to study effects of an internet-based smoking
prevention program on students with non-formal and informal education. This was an
experimental study, with two-group repeated measurements, immediate post-test and three
months follow up. The 32 participants, students with non-formal and informal education,
were divided equally into the experimental group that received an internet-based smoking
prevention program, and the control group, which received the usual learning program.
Data were collected using; 1) Knowledge Regarding Smoking, 2) Attitudes toward
Smoking, 3) Decision Making in Smoking Refusal, 4) Smoking Refusal Skill, and 5) Selfefficacy in Smoking Refusal. Data were analyzed using descriptive statistics and
Repeated Measures ANOVA
Results reveal that among the members of the experimental group, there were
significant increases in the mean scores of knowledge regarding smoking and selfefficacy in smoking refusal at baseline, immediate post-test and three months follow
up (p < .05). Also, there were significant differences in the mean scores of knowledge
regarding smoking and self-efficacy in smoking refusal at baseline, immediate post-test
and three months follow up between experiment and control group (p < .05).
Community nurses or teachers can integrate this program into health promotion
programs or Health education courses to improve knowledge regarding smoking and selfefficacy for smoking prevention among students with non-formal and informal education.
Keywords: internet-based smoking prevention program, students with non-formal and
informal education, smoking prevention
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การสูบบุหรีใ่ นวัยรุน่ นอกระบบการศึกษานับ
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญในทุกประเทศทั่ว
โลก โดยเฉพาะในประเทศไทย สถานการณ์การ
สูบบุหรี่ของนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) พบว่ า
นักศึกษากลุม่ ดังกล่าวเป็นวัยรุน่ นอกระบบโรงเรียน
เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยง พบความชุกของการสูบ
บุหรี่สูงถึงร้อยละ 35.31 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาเป็นผูท้ ยี่ งั มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ป้องกันการสูบบุหรี่ที่ไม่ถูกต้องเพียงพอ ทำ�ให้
นักศึกษามีความเสี่ยงมากกว่านักศึกษาในระบบ
ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การสูบบุหรี่ใน
วัยรุ่นที่พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
ในช่วงอายุตั้งแต่ 13 ถึง 15 ปี แม้ว่าจะมีการ
กำ�หนดนโยบายและมาตรการเพือ่ ลดจำ�นวนผูส้ บู
บุหรี่มากว่าสามทศวรรษแล้วแต่กลับพบว่า มีนัก
สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15 ถึง 18 ปี
เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง2 การสูบบุหรีใ่ นวัยรุน่ ส่ง
ผลกระทบทั้งในระยะสั้น อาทิ ร่างกายทรุดโทรม
ประสาทสัมผัสช้า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง
รวมไปถึงผลกระทบในระยะยาว อาทิ โรคมะเร็ง
ปอด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเสียชีวติ และการเกิดภาวะทุพพลภาพ
ที่สำ�คัญ3
วัยรุ่นที่ได้มีโอกาสทดลองสูบบุหรี่แม้เพียง
ครั้งหรือสองครั้งจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติด
บุหรี่มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยทดลองสูบบุหรี่เลยถึง
สองเท่าตัว ยิง่ ไปกว่านัน้ วัยรุน่ ทีเ่ ริม่ ต้นสูบบุหรีเ่ มือ่
อายุนอ้ ยกว่าจะสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ยากกว่าวัย
รุ่นที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุมากกว่า4 จากผลการ
สำ�รวจในปี พ.ศ. 2559 พบว่าในกลุม่ นักเรียนอายุ
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13 ถึง 17 ปี มีเด็กสูบและติดบุหรี่ขั้นงอมแงม
มากถึงร้อยละ 5.8 จากเด็กกลุม่ วัยนีท้ มี่ ที งั้ หมด 4
ล้านกว่าคน และมีอีกร้อยละ 2.4 ที่ติดบุหรี่อย่าง
หนัก ทัง้ นีพ้ ฤติกรรมการสูบบุหรีม่ กั เริม่ ต้นสูบบุหรี่
ในช่วงวัยรุน่ เนือ่ งด้วยวัยรุน่ เป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ น
แปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ได้แก่ กลุ่ม
เพื่อนจะมีอิทธิพลมากเนื่องจากเขาต้องการให้
เพื่อนยอมรับ และคิดว่าสูบบุหรี่แล้วเท่ อีกทั้งวัย
รุ่นที่ไม่มีความพึงพอใจในตนเอง จะสร้างภาพ
ลักษณ์ใหม่ให้กบั ตนโดยเลียนแบบพฤติกรรมคนดัง
หรือบุคคลที่ตนชื่นชอบ5
นอกจากสาเหตุดงั กล่าวแล้วยังพบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มสูบบุหรี่ในวัยรุ่นนั้นมีความ
ซั บ ซ้ อ น เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง กั บ ปั จ จั ย ภายในบุ ค คล
ระหว่างบุคคล และสิง่ แวดล้อม6 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเริม่ สูบบุหรีใ่ นวัยรุน่ ได้แก่ การรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรีพ่ บว่า เป็นปัจจัย
ที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน7 และ
ตามแนวคิดการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนของ
แบนดูรา8 บุคคลผูม้ สี มรรถนะแห่งตนสูงมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมได้ดกี ว่าบุคคลทีม่ สี มรรถนะ
แห่งตนต่ำ�9 จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบอีก
ว่าการเสริมสร้างความตระหนักหรือการรับรูเ้ กีย่ ว
กับความเสี่ยงหรือความร้ายแรงของผลที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคจากทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ10 รวมถึงการปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือ
ทั ศ นคติ ต่ อ การสู บ บุ ห รี่ ใ ห้ เ ป็ น ความเชื่ อ หรื อ
ทัศนคติเชิงลบ เพื่อให้วัยรุ่นเลิกสูบบุหรี่หรือไม่
อยากลองสูบบุหรี่โดยใช้ทฤษฎีการกระทำ�ด้วย
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เหตุ ผ ล 11 ด้ ว ยแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ แ ละ
บรรทัดฐานทางสังคมหรือการรับรู้ความคาดหวัง
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ของวัยรุน่ โดยการออกแบบบทเรียนตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคม12 ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
แหล่งทีม่ าของการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน ประกอบ
ด้วย ประสบการณ์ความสำ�เร็จของตนเอง การ
เรียนรูผ้ า่ นตัวแบบหรือประสบการณ์ของผูอ้ นื่ การ
ใช้คำ�พูดจูงใจ และการกระตุ้นทางร่างกายและ
ทางอารมณ์ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ปฏิเสธ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ได้นำ�แนวคิดดังกล่าวมา
ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดย
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานสำ�หรับนักศึกษาใน กศน.
เนือ่ งจากมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า การเรียนรูโ้ ดย
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานหรือการเรียนรู้ออนไลน์
ได้รบั การยอมรับอย่างเป็นวงกว้างว่าสามารถสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ13
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
พบว่า การดำ�เนินการเพือ่ ป้องกันและช่วยเลิกสูบ
บุหรี่สำ�หรับวัยรุ่นโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สอดรับกับความต้อง
การและพัฒนาการของวัยรุ่น13 ในยุคสมัยที่สื่อ
สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของการใช้ชวี ติ
ของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุน่ อินเทอร์เน็ต
จึงกลายเป็นเครื่องมือที่มีความสำ�คัญในการดูแล
สุ ข ภาพจะสามารถช่ ว ยให้ วั ย รุ่ นได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเอง มีปฏิสมั พันธ์ในการเรียนรู้ ผ่านการนำ�เสนอ
เนื้อหาโดยใช้ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหา

และตัวอักษร ที่สามารถเรียนซ้ำ�ในเรื่องที่ยังไม่
เข้าใจได้ตลอดเวลา14 อันจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้วัยรุ่นเข้าถึงเนื้อหาและสามารถป้องกันการสูบ
บุหรีใ่ นวัยรุน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ประกอบ
กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน กศน. ยัง
ไม่ มี เ นื้ อ หาในประเด็ น ดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่จะเป็นช่องทางที่
สอดรับกับวิธีการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา
จากการทบทวนวรรณกรรมและสถานการณ์
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นฐานสำ�หรับนักศึกษาใน กศน. ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะทำ�ให้ได้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ป้องกันการสูบบุหรีท่ เี่ หมาะสมสำ�หรับนักศึกษาใน
กศน. ซึง่ จะก่อให้เกิดการขยายองค์ความรูท้ างการ
พยาบาลไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันการสูบบุหรี่
ในวัยรุน่ นำ�ไปสูก่ ารลดอัตราการเจ็บป่วยและตาย
จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตลอดจนสามารถ
จะนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายและรูปแบบใน
การสื่อสารด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันการ
สูบบุหรี่สำ�หรับกลุ่มวัยรุ่นที่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยต่อไป

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั นีบ้ รู ณาการกรอบแนวคิดการเสริม
สร้างความตระหนักหรือการรับรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ ง
หรือความร้ายแรงของผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรคและการรับรู้ความรุนแรงของโรค
จากทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ10 รวม
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ถึงการปรับเปลีย่ นความเชือ่ หรือทัศนคติตอ่ การสูบ
บุหรีใ่ ห้เป็นความเชือ่ หรือทัศนคติเชิงลบ เพือ่ ให้วยั
รุ่ น เลิ ก สู บ บุ ห รี่ ห รื อไม่ อ ยากลองสู บ บุ ห รี่ โ ดยใช้
ทฤษฎีการกระทำ�ด้วยเหตุผล11 ด้วยแนวคิดเกี่ยว
กับทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมหรือการรับรู้
ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรม
การไม่ สู บ บุ ห รี่ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นโดยการออกแบบ
โปรแกรมตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม12
ด้ ว ยแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ที่ ม าของการรั บ รู้
สมรรถนะแห่งตน ประกอบด้วยประสบการณ์
ความสำ�เร็จของตนเอง การเรียนรู้ผ่านตัวแบบ
หรือประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้คำ�พูดจูงใจ
และการกระตุ้นทางร่างกายและทางอารมณ์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความรู้
เกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ ทักษะ
การตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ และการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ของนักศึกษาใน กศน.
ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ โ ดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นฐานในระยะก่อนการทดลอง หลัง
การทดลองทันที และหลังการทดลอง 3 เดือน
2. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของความ
รู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ทั ก ษะการตั ด สิ นใจในการปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่
ทั ก ษะการปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่ และการรั บ รู้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาใน กศน. ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
และกลุม่ ควบคุมในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองทันที และหลังการทดลอง 3 เดือน
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สมมติฐานการวิจัย
1. ภายหลังได้รับโปรแกรมป้องกันการสูบ
บุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานในระยะหลังการ
ทดลองทันทีและหลังการทดลอง 3 เดือน กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ทักษะการตัดสินใจ
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธการ
สูบบุหรี่ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรีส่ งู กว่าในระยะก่อนการทดลอง
2. ภายหลังได้รับโปรแกรมป้องกันการสูบ
บุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานในระยะหลังการ
ทดลองทันทีและหลังการทดลอง 3 เดือน กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ทักษะการตัดสินใจ
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธการ
สูบบุหรี่ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental research) แบบ 2 กลุ่มวัดซ้ำ�
ดำ � เนิ น การวิ จั ย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ น
ตุลาคม 2563 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลง
ทะเบียนเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของปีการศึกษา
2563 ใน กศน. เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
คำ � นวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป G*Power version 3.1.9.2
โดยกำ�หนดให้ขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ
0.5315 α เท่ากับ 0.5 กำ�ลังการทดสอบ (power)
เท่ากับ 0.90 โดยมีการทดสอบทางเดียวได้ขนาด

ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานสำ�หรับนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย /
Effects of an Internet-Based Smoking Prevention Program on Students with Non-Formal and Informal Education

กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 64 ราย ผูว้ จิ ยั จึงกำ�หนดขนาด
ตัวอย่างกลุ่มทดลอง จำ�นวน 32 ราย และกลุ่ม
ควบคุมจำ�นวน 32 ราย โดยกำ�หนดเกณฑ์การคัด
เข้า (inclusion criteria) ได้แก่ เป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
ที่มีอายุตั้งแต่ 13-21 ปีบริบูรณ์ สามารถสื่อสาร
และเข้าใจภาษาไทย มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตได้ และไม่เคยสูบบุหรี่ กำ�หนด
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) ได้แก่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำ�หนด และขอถอน
ตัวออกจากการเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยทำ�การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
โดยการจับฉลากแบบไม่คนื ทีเ่ พือ่ ทำ�ให้ทงั้ สองกลุม่
มีลกั ษณะพืน้ ฐานใกล้เคียงกัน กำ�หนดให้จบั ฉลาก
รายชื่อ 32 รายแรก จากศูนย์การเรียนชุมชน
นิมิตใหม่ ซอย 1 กศน. เขตมีนบุรี และอีก 32
ราย จากศูนย์การเรียนชุมชนพนาสนธิ์ 3 กศน.
เขตมีนบุรี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย
โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ต
เป็ น ฐานพั ฒ นาขึ้ น จากการบู ร ณาการแนวคิ ด
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ10 ทฤษฎีการกระ
ทำ�ด้วยเหตุผล11 และทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญา
สังคม12 มาใช้ในการออกแบบเนื้อหาบทเรียน สื่อ
วีดทิ ศั น์ และนำ�มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมนี้มี 4 องค์ประกอบสำ�คัญ คือ เนื้อหา
หรือบทเรียน สถานการณ์จำ�ลองหรือสื่อวีดิทัศน์
แบบฝึกหัด แบบปฏิสมั พันธ์ และกระดานสนทนา

โดยมีการทำ�แบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรมทันที และติดตามภายหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน โดยใช้เวลาประมาณ
15-20 นาที การศึกษาแต่ละโมดูล ๆ ละ 20-30
นาที และทำ�แบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม
โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ระยะเวลาใน
การเข้าร่วมโปรแกรมนาน 110-160 นาที โปรแกรม
ป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ดำ � เนิ น การบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตผ่านการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
มือถือ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในโมดูล 4 โมดูล ซึ่งต้อง
เข้าใช้ตามลำ�ดับโมดูล ดังนี้
โมดูลที่ 1 บุหรี่วายร้าย ใช้เวลา 20-30
นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักหรือ
การรับรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ งหรือความร้ายแรงของ
ผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเพื่อปรับเปลี่ยน
ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การสู บ บุ ห รี่ เนื้ อ หาในโมดู ล นี้
ประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคและการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคของทฤษฎี
แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ 10 โดยมี อ งค์
ประกอบเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของผู้สูบบุหรี่วัยรุ่น
การเพิ่มการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจาก
การสูบบุหรีโ่ ดยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับส่วนผสมหรือ
สารพิษที่เป็นอันตรายในบุหรี่ ผลกระทบของการ
สูบบุหรีท่ มี่ ตี อ่ สุขภาพ และค่าใช้จา่ ยในการสูบบุหรี่
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ
เป็นการสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของ
โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูบบุหรี่ ข้อมูลทีน่ �ำ เสนอยัง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปลีย่ นความเชือ่ หรือทัศนคติที่
ดีต่อการสูบบุหรี่ให้เป็นความเชื่อหรือทัศนคติเชิง
ลบเพือ่ ให้วยั รุน่ เลิกสูบบุหรีห่ รือไม่อยากลองสูบบุหรี่
และทฤษฎีการกระทำ�ด้วยเหตุผล11 โดยนำ�แนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมหรือ
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การรั บ รู้ ค วามคาดหวั ง ของผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
		 โมดูลที่ 2 การตัดสินใจในการปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ ใช้เวลา 20-30 นาที มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการตัดสินใจใน
การปฏิเสธการสูบบุหรี่ เนื้อหาในโมดูลนี้ประกอบ
ด้วยข้อความที่อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิเสธการสูบบุหรี่และวีดิทัศน์ที่นำ�
เสนอสถานการณ์จ�ำ ลองการตัดสินใจในการปฏิเสธ
การสูบบุหรีข่ องวัยรุน่ วีดทิ ศั น์ค�ำ แนะนำ�ตักเตือน
ของผู้ปกครองและความคาดหวังเกี่ยวกับการไม่
สูบบุหรี่ สถานการณ์จำ�ลองนี้ประยุกต์มาจาก
ทฤษฎีการกระทำ�ด้วยเหตุผล11 โดยนำ�แนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมหรือ
การรั บ รู้ ค วามคาดหวั ง ของผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความ
ตั้ ง ใจด้ า นพฤติ ก รรมการปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่
สถานการณ์จ�ำ ลองเกีย่ วกับทักษะการตัดสินใจและ
ทั ก ษะการปฏิ เ สธเมื่ อ เพื่ อ นชั ก ชวนให้ สู บ บุ ห รี่
ประกอบด้วยขั้นตอนการตัดสินใจ กำ�หนดทาง
เลื อ ก วิ เ คราะห์ ท างเลื อ ก และตั ด สิ นใจจาก
สถานการณ์จำ�ลอง หลักการปฏิเสธโดยไม่เสีย
สัมพันธภาพ และทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซ้าซี้
และสบประมาท
		 โมดูลที่ 3 การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ใช้เวลา 20-30
นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น เนื้อหาในโมดูลนี้
ประกอบด้วยข้อความที่อธิบายถึงกระบวนการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ และวีดทิ ศั น์จ�ำ ลองสถานการณ์
การปฏิเสธการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ที่แสดงถึงแบบ
อย่างที่ประสบความสำ�เร็จในการปฏิเสธการสูบ
262...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

บุหรีเ่ มือ่ ถูกชักชวนหรือเสนอให้สบู บุหรี่ วีดทิ ศั น์นี้
ได้ รั บ การออกแบบตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท าง
ปัญญาสังคม12 โดยนำ�แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของการรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตน ประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์ความสำ�เร็จของตนเอง การเรียนรู้
ผ่านตัวแบบหรือประสบการณ์ของผูอ้ นื่ การใช้ค�ำ
พูดจูงใจ และการกระตุน้ ทางร่างกายและทางอารมณ์
มาใช้เพิม่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่		
โมดูลที่ 4 การแก้ปัญหาความต้องการสูบ
บุหรี่ ใช้เวลา 20-30 นาที มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็น
แนวทางให้วัยรุ่นอยู่ห่างจากการสูบบุหรี่ เนื้อหา
ในโมดู ล นี้ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข้ อ ความที่
อธิบายถึงวิธีการจัดการกับความปรารถนาหรือ
ความต้องการที่จะลองสูบบุหรี่ โดยนำ�เสนอผ่าน
เว็บไซต์ที่มีการออกแบบหน้าจอที่มีภาพประกอบ
กราฟิกทีม่ สี สี นั สวยงาม โดยมีกระดานสนทนาเพือ่
ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ขณะศึกษา รายได้ ความพอเพียงของรายได้
ประวัตกิ ารดืม่ สุรา เบียร์หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และประวัติการสูบบุหรี่
2.2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ฉบับภาษาไทย ทีพ่ ฒ
ั นาโดย วรรณชนก จันทชุม16
เป็นลักษณะแบบเลือกตอบจำ�นวน 12 ข้อ (ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน หรือตอบผิด ให้ 0 คะแนน)
คะแนนรวมตั้งแต่ 0 ถึง 12 คะแนน คะแนน
รวมสูง หมายถึง มีความรูเ้ กีย่ วกับการสูบบุหรีท่ ด่ี ี

ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานสำ�หรับนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย /
Effects of an Internet-Based Smoking Prevention Program on Students with Non-Formal and Informal Education

2.3 แบบประเมินทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ฉบับภาษาไทย ที่พัฒนาโดย พรนภา หอมสินธุ์
และคณะ 17 จำ � นวน 20 ข้ อ เป็ น ลั ก ษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert) 4 ระดับ คะแนน 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง คะแนน 4
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นทั้งข้อคำ�ถามเชิง
ลบและเชิงบวก คะแนนรวม 20 ถึง 80 คะแนน
คะแนนรวมสูง หมายถึง มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
สูบบุหรี่
2.4 แบบประเมินทักษะการตัดสินใจในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ ฉบับภาษาไทย ที่พัฒนาโดย
วรรณชนก จันทชุม16 จำ�นวน 10 ข้อ ให้นักเรียน
เลือกตัดสินใจ ถ้าตัวเลือกทีแ่ สดงออกถึงการตัดสิน
ใจที่ถูกต้องต่อสุขภาพตนเองให้ 1 คะแนน ถ้า
ไม่ใช่ให้ 0 คะแนน ช่วงของคะแนนรวมตั้งแต่ 0
ถึง 10 คะแนน คะแนนรวมสูง หมายถึง มีทักษะ
การตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ที่ดี
2.5 แบบประเมินทักษะการปฏิเสธการสูบ
บุหรี่ ฉบับภาษาไทย ที่พัฒนาโดย วรรณชนก
จันทชุม16 จำ�นวน 10 ข้อ ถ้านักเรียนเลือกปฏิเสธ
โดยใช้คำ�พูดที่สื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมและไม่เสียสัมพันธภาพ ให้ 1
คะแนน ถ้าเลือกไม่ปฏิเสธและนำ�ไปสู่พฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ ให้ 0 คะแนน ช่วงของ
คะแนนรวมตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน คะแนน
รวมสูง หมายถึง มีทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ที่ดี
2.6 แบบประเมินการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ฉบับภาษาไทย ทีพ่ ฒ
ั นา
16
โดย วรรณชนก จันทชุม จำ�นวน 10 ข้อ เป็น
ลักษณะตัวเลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ ทำ�ได้ เท่ากับ
1 คะแนน ไม่แน่ใจ หรือ ทำ�ไม่ได้ เท่ากับ 0

คะแนน คะแนนรวมสูง หมายถึง มีการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ที่ดี

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(content validity) ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
และแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน
การสูบบุหรี่ จำ�นวน 1 คน อาจารย์พยาบาลที่มี
ความเชีย่ วชาญและมีผลงานวิจยั เกีย่ วกับด้านการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 1 คน และ
อาจารย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญและมีผลงานวิจยั เกีย่ ว
กับด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำ�นวน
1 คน และนำ�มาวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.0 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้18
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
โดยนำ�โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและแบบสอบถามที่
ใช้ในการวิจยั ไปทดลองใช้กบั วัยรุน่ จำ�นวน 10 คน
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบ
ความเป็นไปได้ในการใช้จริงก่อนนำ�ไปใช้ โดยแบบ
วัดความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.729 แบบประเมิน
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.876 แบบประเมิน
ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ มีคา่
ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.864 แบบ
ประเมินทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.768 แบบ
ประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
ก า ร สู บ บุ ห รี่ มี ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉ บั บ
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(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.911 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้19
การพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ เู้ ข้าร่วมวิจยั โครงการวิจยั
นีไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เอกสารรั บ รองเลขที่ COA
No.03/2020 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างเคร่งครัดก่อนการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาต
เก็บข้อมูลเพื่อทำ�การวิจัยถึงผู้อำ�นวยการ กศน.
เขตมีนบุรี โดยมีครูประจำ�ศูนย์การเรียนชุมชน
นิ มิ ตใหม่ ซอย 1 และศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชน
พนาสนธิ์ 3 เป็นผูป้ ระสานงานในการเก็บข้อมูลกับ
นักศึกษา โดยทำ�การเก็บข้อมูล ณ ห้องเรียนของ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ งโดยคณะผู้ วิ จั ย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และขัน้ ตอนการวิจยั จนเข้าใจและ
ได้ลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารยินยอม
ก่อนเริ่มทำ�วิจัย ดังนี้
1. กลุม่ ทดลอง ได้ท�ำ แบบสอบถามก่อนการ
ทดลอง และใช้โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดย
ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที การศึกษาแต่ละ
โมดูล ๆ ละ 20-30 นาที และทำ�แบบทดสอบหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้เวลาประมาณ 15-20
นาที ระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมนาน
110-160 นาที ซึ่งสอดแทรกอยู่ในโมดูล 4 โมดูล
และจะทำ�แบบทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรมทันที
และติดตามภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน
2. กลุ่มควบคุม จะได้ทำ�แบบสอบถามก่อน
การทดลองและจะได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ แ ล้ ว จะทำ � แบบทดสอบหลั ง ทำ � แบบ
ทดสอบครั้งแรก 1 อาทิตย์ และติดตามทำ�แบบ
ทดสอบภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน
264...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้มา
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป
SPSS for Windows โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จำ�นวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตก
ต่างของคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผล และเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผล 3 เดือน โดยทำ�การทดสอบการ
กระจายของข้อมูลพบว่า มีการกระจายแบบปกติ
(Normal distribution) ก่อนนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์
ด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA และ
Independent t-test กำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ ทาง
สถิติที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 20.66 ± 3.87 ปี กลุ่ม
ควบคุมมีอายุเฉลี่ย 20.75 ± 3.79 ปี กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
53.13 และร้อยละ 59.38 ตามลำ�ดับ กลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ
78.13 เท่ากัน กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีรายได้พอ
เพียง/เหลือเก็บร้อยละ 50.00 กลุ่มควบคุมส่วน
ใหญ่รายได้พอเพียง/ไม่เหลือเก็บร้อยละ 46.88
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประวัตกิ ารดืม่ สุรา เบียร์หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ร้อยละ 87.50 เท่ากัน ผลการศึกษาพบว่า อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้
และประวั ติ ก ารดื่ ม สุ ร า เบี ย ร์ ห รื อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p > .05)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ ทักษะการตัดสิน
ใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน
การปฏิเสธการสูบบุหรีร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล
ตัวแปรที่ศึกษา

กลุ่มทดลอง (n = 32) กลุ่มควบคุม (n = 32)
t df p-value
Mean
S.D.
Mean S.D.			

ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
8.47
1.98
หลังการทดลอง
9.97
1.45
ระยะติดตามผล 3 เดือน
10.41
1.16
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
63.25
10.33
หลังการทดลอง
66.28
7.57
ระยะติดตามผล 3 เดือน
65.66
8.40
ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
8.78
2.01
หลังการทดลอง
9.78
0.55
ระยะติดตามผล 3 เดือน
9.66
0.79
ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
9.56
1.01
หลังการทดลอง
9.91
0.39
ระยะติดตามผล 3 เดือน
9.94
0.25
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ก่อนการทดลอง
8.25
2.55
หลังการทดลอง
9.09
1.35
ระยะติดตามผล 3 เดือน
9.41
1.07
*p-value < 0.05

8.53
8.69
9.00

1.90
2.02
1.05

-.129 62 .898
2.914 62 .005*
5.090 62 <.001*

62.00
62.25
63.59

8.81
8.85
9.68

.521 62 .604
1.958 62 .055
.911 62 .366

9.09
9.28
9.06

1.33
1.22
0.84

-.733 62 .466
2.106 62 .039*
2.917 62 .005*

9.50
9.66
9.97

1.39
1.12
0.18

.205 62 .838
1.188 62 .239
-.584 62 .562

7.53
7.94
8.88

3. 66
3.41
2.12

.911 62 .366
1.784 62 .079
1.264 62 .211
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จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ ทักษะ
การตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ และการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > .05)
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ผล
การทดสอบพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .001) เมื่อเปรียบเทียบ
ภายในกลุม่ ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .001)
และคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทีว่ ดั ในช่วงเวลาทีต่ า่ งกันมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .024) ดังตารางที่ 2
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ คะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p =
.053) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันพบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ (p = .423) และคะแนนเฉลี่ยใน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทีว่ ดั ในช่วงเวลาทีต่ า่ ง
กันไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p = .678) ดังตารางที่ 2
ส่วนที่ 4 ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ คะแนนเฉลี่ยทักษะการตัดสินใจใน
การปฏิเสธการสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลองและ
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กลุ่มควบคุมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .132)
เมือ่ เปรียบเทียบภายในกลุม่ ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่าง
กันพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p = .023) และคะแนนเฉลีย่ ในกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมที่วัดในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p = .080) ดังตารางที่ 2
ส่วนที่ 5 ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่
คะแนนเฉลีย่ ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรีร่ ะหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่าง
กันไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p = .439) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มในช่วง
เวลาที่แตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .027) และคะแนนเฉลีย่
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่วัดในช่วงเวลาที่
ต่างกันไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p = .654) ดังตารางที่ 2
ส่วนที่ 6 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
ปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่ คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู้
สมรรถนะแห่ ง ตนในการปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p = .031) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .025) และคะแนน
เฉลี่ยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่วัดในช่วง
เวลาที่ ต่ า งกั น ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .779) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่ และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรีร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และระหว่าง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล (n = 64)
		 ตัวแปรที่ศึกษา	
SS
df
MS
F p-value
ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ระหว่างกลุ่ม					
		 กลุ่ม
36.750
1
36.750
14.191 < .001*
		 ความคลาดเคลื่อน
160.563
62
2.590		
ภายในกลุ่ม					
		 เวลา
48.510
2
24.255
8.822 < .001*
		 เวลา*กลุ่ม
21.219
2
10.609
3.859 .024*
		 ความคลาดเคลื่อน
340.938
124
2.749		
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ระหว่างกลุ่ม					
		 กลุ่ม
287.630
1
287.630
3.887 .053
		 ความคลาดเคลื่อน
4588.365
62
74.006		
ภายในกลุ่ม					
		 เวลา
145.510
2
72.755
.866 .423
		 เวลา*กลุ่ม
65.448
2
32.724
.389 .678
		 ความคลาดเคลื่อน
10421.042 124			
ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ระหว่างกลุ่ม					
		 กลุ่ม
3.255
1
3.255
2.335 .132
		 ความคลาดเคลื่อน
86.448
62
1.394		
ภายในกลุ่ม					
		 เวลา
11.948
2
5.974
3.883 .023*
		 เวลา*กลุ่ม
7.948
2
3.974
2.583 .080
		 ความคลาดเคลื่อน
190.771
124
1.538		
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่ และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรีร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และระหว่าง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล (n = 64) (ต่อ)
		 ตัวแปรที่ศึกษา	
SS
df
MS
F p-value
ทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ระหว่างกลุ่ม					
		 กลุ่ม
.422
1
.422
.607 .439
		 ความคลาดเคลื่อน
43.073
62
.695		
ภายในกลุ่ม					
		 เวลา
5.760
2
2.880
3.736 .027*
		 เวลา*กลุ่ม
.656
2
.328
.426 .654
		 ความคลาดเคลื่อน
95.583
124
.771		
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการสูบบุหรี่
ระหว่างกลุ่ม					
		 กลุ่ม
30.880
1
30.880
4.846 .031*
		 ความคลาดเคลื่อน
395.073
62
6.372		
ภายในกลุ่ม					
		 เวลา
50.000
2
25.000
3.805 .025
		 เวลา*กลุ่ม
3.292
2
1.646
.250 .779
		 ความคลาดเคลื่อน
814.708
124
6.570		
*p-value < 0.05
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การอภิปรายผลและข้อสรุป

1. ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการรับ
รู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบ
บุหรี่ การนำ�โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นฐานไปใช้กับนักศึกษาใน กศน.
สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ได้ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมฯ ที่
พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสูบ
บุ ห รี่ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง นี้ น่ า จะเป็ น ผลมาจาก
โปรแกรมฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับความต้องการ
และธรรมชาติของวัยรุ่น20 กล่าวคือ นักศึกษาใน
กศน. เป็นประชากรกลุม่ วัยรุน่ มีการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นประจำ� อีกทั้งในสังคม
ยุ ค ปั จ จุ บั นที่ สื่อ สังคมออนไลน์เข้า มามีบทบาท
สำ � คั ญ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการใช้ ชี วิ ต ของ
ประชากรกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งโปรแกรมป้องกันการสูบ
บุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานมีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว อาทิ การนำ�
เสนอเนื้อหาโดยใช้ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
เนื้อหา และตัวอักษร ที่สามารถเรียนซ้ำ�ในเรื่องที่
ยังไม่เข้าใจได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นช่วยเสริมสร้างให้นกั ศึกษาเข้าถึง
เนือ้ หา และเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ที่ พ บว่ า
โปรแกรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการป้องกันและ
ช่วยเลิกสูบบุหรี่สำ�หรับวัยรุ่นส่วนใหญ่ทำ�ให้เกิด
ผลลั พ ธ์ เ ชิ ง บวกในการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ น
ประชากรกลุ่มวัยรุ่น20
อีกทัง้ ยังพบว่า โปรแกรมฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ช่วย
ให้การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้น่า

จะเป็นผลมาจากโปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้นำ�
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางพฤติ ก รรม
ศาสตร์มาใช้ในสร้างเนื้อหา โดยเฉพาะการสร้าง
วีดทิ ศั น์จ�ำ ลองสถานการณ์การปฏิเสธการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่น ที่แสดงถึงแบบอย่างที่ประสบความ
สำ�เร็จในการปฏิเสธการสูบบุหรีเ่ มือ่ ถูกชักชวนหรือ
เสนอให้สูบบุหรี่ ซึ่งวีดิทัศน์ดังกล่าวได้รับการ
ออกแบบตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม12
โดยนำ�แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน ประกอบด้วย ประสบการณ์
ความสำ�เร็จของตนเอง การเรียนรู้ผ่านตัวแบบ
หรือประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้คำ�พูดจูงใจ
และการกระตุ้นทางร่างกายและทางอารมณ์ น่า
จะเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการปฏิเสธการสูบบุหรีท่ เี่ พิม่
มากขึ้น
2. ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ ทักษะการตัดสิน
ใจในการปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่ และทั ก ษะการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น
กลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่เคยทดลองสูบบุหรี่ เป็นกลุ่มที่มี
ทัศนคติทไี่ ม่ดตี อ่ การสูบบุหรีอ่ ยูแ่ ล้ว จะเห็นได้จาก
คะแนนเฉลี่ ย ทั ศ นคติ ต่ อ การสู บ บุ ห รี่ ก่ อ นใช้
โปรแกรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ใน
ระดับสูง ทำ�ให้คะแนนทัศนคติระยะก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้11 อีกทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฏิเสธเมื่อถูก
เพือ่ นชักชวนให้ทดลองสูบบุหรีอ่ ยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน
ทำ �ให้ ค ะแนนไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติ รวมทั้งอาจเนื่องจากโปรแกรมที่
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พัฒนาขึ้นยังขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลอง
ลงมือปฏิบัติหรือกระทำ�พฤติกรรมแบบซ้ำ� ๆ จน
สำ�เร็จ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
ปฏิ เ สธเมื่ อ ถู ก เพื่ อ นชั ก ชวนให้ ท ดลองสู บ บุ ห รี่
ทำ�ให้กลุ่มทดลองไม่เกิดทักษะดังกล่าว รวมทั้ง
การนำ�แนวคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมหรือ
การรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
มีพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ อาจยังไม่ส่งผลต่อ
ทักษะการตัดสินใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ และ
ทั ก ษะการปฏิ เ สธการสู บ บุ ห รี่ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
บรรทัดฐานทางสังคมหรือการรับรู้ความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง สัมพันธภาพในครอบครัว การเฝ้า
ติ ด ตาม ความเข้ ม งวด และความขั ด แย้ งใน
ครอบครั ว ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามบริ บ ทของ
แต่ละครอบครัว ดังนั้นควรพัฒนาโปรแกรมให้
นักศึกษาเกิดการรับรูค้ วามคาดหวังของครอบครัว
หรือผู้ปกครองเพื่อให้มีความตั้งใจปฏิเสธการสูบ
บุหรี่
สรุปได้วา่ โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรีโ่ ดย
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานสำ�หรับนักศึกษาใน กศน.
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่ และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ให้เพิ่มมากขึ้นได้
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ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่ยัง
ไม่เคยทดลองสูบบุหรี่เท่านั้น ดังนั้นควรมีการ
ศึกษาวิจยั เพือ่ ช่วยเลิกการสูบบุหรีใ่ นกลุม่ นักศึกษา
ใน กศน. ที่มีการสูบบุหรี่โดยใช้โปรแกรมที่มี
อินเทอร์เน็ตเป็นฐาน และให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วม
ด้วย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาซ้ำ � หรื อ ปรั บ รู ป แบบ
กิจกรรมเพื่อให้สามารถเสริมสร้างทัศนคติเชิงลบ
ต่อการสูบบุหรี่ พัฒนาทักษะการตัดสินใจในการ
ปฏิเสธการสูบบุหรี่ และพัฒนาทักษะการปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
พยาบาลชุมชนและครู สามารถนำ�โปรแกรม
ป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตที่มีทฤษฎี
เป็นฐานไปใช้ในการป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่ม
นักศึกษาใน กศน. หรือสอดแทรกในรายวิชาที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ การพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
การสูบบุหรีแ่ ละการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการปฏิเสธการสูบบุหรี่และดำ�เนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การอนามัย
โลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework
Convention on Tobacco Control-WHO FCTC)
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