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บทคัดยอ
 การวจิยักึง่ทดลองครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบุหรีโ่ดย

การประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองในเจาหนาที่ตํารวจท่ีสูบบุหร่ีและยินดีเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 30 คน จัดโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยการประยุกตใชทฤษฎีการรับรู

ความสามารถตนเอง กิจกรรมประกอบดวย การใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี การใชวีดีทัศนผลจาก

การสูบบุหรี่ การทดสอบความจุปอด การวัดคารบอนมอนอกไซด การเสนอตัวแบบ การสรางความหวัง

ในอนาคต การใหคําปรึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ี และการกระตุนเตือน เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ Paired t –test ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองคาเฉล่ียการรับรูความสามารถตนเองในการเลิก

สบูบหุรี ่ ความคาดหวังในผลลัพธของการเลิกสบูบหุรีข่องเจาหนาท่ีตาํรวจสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยั

สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) และหลังการทดลองเจาหนาที่ตํารวจมีคาเฉลี่ยปริมาณมวนบุหรี่ที่สูบตอวันตํ่า

กวากอนการทดลองอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p < 0.001) ดงันัน้สาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิควรสนบัสนนุให

มกีารจัดกจิกรรมสงเสริมใหเกดิการรับรูความสามารถตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเกิดความคาด

หวงัในผลลัพธทีเ่กดิขึน้ เพือ่เปนแนวทางในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบหุรีใ่นกลุมทีม่คีวามตองการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่และควรมกีารตดิตามอยางตอเนือ่ง เพือ่เปนการกระตุนและชวยเหลอืให

ผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดอยางถาวร 

คําสําคัญ: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่   ทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง   เจาหนาที่ตํารวจ
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Abstract
 This quasi-experimental research aimed to assess the results of a smoking behavior change 

program by the application of self-effi cacy theory. The participants were 30 police offi cers who smoked 

and volunteered to take part in the study. Data were collected by a self-administered questionnaire. The 

self-effi cacy theory was used to design program activities for smoking behavior change and these included 

education about the dangers of smoking, lung function test, carbon monoxide test, proposing a model, 

sharing past experiences of quitting smoking, and giving advice and encouragement to quit smoking. 

Statistical analyses were done by the use of descriptive statistics and paired t-test at a <0.05 signifi cance 

level. Results showed that the mean scores in a post-test on the perception of self-effi cacy for quitting 

smoking and outcome expectations to quit smoking were signifi cantly higher than mean pre-test scores 

(p<0.001). In addition, the average number of cigarettes smoked by the participants after attending the 

self-effi cacy program was signifi cantly lower than before attending the program (p<0.001). Implications 

of these results suggest that the Royal Thai Police should provide instruction and activities for police 

offi cers to boost self-effi cacy for smoking behavior change and monitor the outcomes for smoking and 

the prevention of other unhealthy behaviors.
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บทนํา

  การสูบบุหรี่มีผลโดยตรงตอสุขภาพของผู

สูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน มะเร็งปอด ถุงลม

โปงพอง โรคหัวใจ และสงผลกระทบตอบุคคลรอบ

ขางที่ตองรับควันบุหรี่ (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2554) 

การวิจัยทางการแพทย พบวา ในบุหรี่มีสารเคมี

มากกวา 7,000 ชนิด เปนสารพิษมากกวา 250 ชนิด 

และเปนสารกอมะเร็งมากกวา 70 ชนิด (ทัศนา บุญ

ทองและคณะ, 2551) สถานการณปจจุบันมีผูสูบ

บุหรี่ทั่วโลกประมาณ 1,100 ลานคน ภายในป พ.ศ. 

2568 จะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากกวา 1,600 ลานคน 

ซึง่การสบูบหุรีจ่ะเพิม่ความเสีย่งตอการเสยีชวีติจาก

โรคเร้ือรงัและโรคติดตอ (WHO, 2008) การเสียชวีติ

จากการสูบบหุรีถ่อืเปนสาเหตุของการเสียชวีติท่ีมา

กกวาการเสยีชวีติดวยสาเหตอุืน่ๆ และหากไมมกีาร

เปลี่ยนแปลงหรือลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ แนว

โนมของอัตราการเสียชีวิตดวยโรคตางๆ ที่มีสาเหตุ

จากบหุรีจ่ะเพิม่ขึน้ (สมเกยีรติ วฒันศริชิยักลุ, 2550) 

โดยคนท่ีสูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตดวยโรคเหลา

นี้มากเปน 2-3 เทา ซึ่งผลการสํารวจขององคการ

อนามัยโลก พบวารอยละ 12 ของการเสียชีวิตของ

ประชากรท่ีมอีายมุากกวา 30 ป เกดิจากการสูบบุหรี่ 

โดยมีผูเสยีชวีติเนือ่งจากบหุรีป่ระมาณวนัละ 13,000 

คน ซึง่หากไมมมีาตรการควบคมุการสบูบหุรี ่คาดวา

จะมยีอดผูเสยีชวีติทีม่สีาเหตมุาจากการสูบบหุรีเ่พิม่

ขึ้นเปน 10 ลานคนในป พ.ศ. 2573 (รัชนา ศานติยา

นนท, 2549; WHO, 2015) สําหรับสถานการณการ

สบูบหุร่ีในประเทศไทยมีอตัราการสบูเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ 

โดยในรอบ 10 ปที่ผานมาอัตราการสูบบุหรี่ของ

ประชากรอายุ 15 ป ขึน้ไป ลดลงจากรอยละ 23.0 ใน

ป พ.ศ. 2547 เหลือรอยละ 19.9 ในป พ.ศ.2556 และ

เพิม่ขึน้ในป พ.ศ. 2557 เปนรอยละ 20.7 ซึง่จาํนวนผู

สบูบุหร่ีทัง้หมด 11.4 ลานคน แบงเปนเพศชาย 10.7 

ลานคน เพศหญงิ 6.1 แสนคน (มลูนธิริณรงคเพือ่การ

ไมสูบบุหรี่, 2555; ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ

การควบคุมยาสูบ, 2555; สํานักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ, 2555; สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) และ

จากการสํารวจขาราชการตํารวจ พบวา สูบบุหรี่สูง

ถงึรอยละ 33.0 ของจํานวนขาราชการตํารวจท้ังหมด 

โดยสถานการณการสูบบหุร่ีในสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ ในป 2551 มอีตัราการสูบบหุรีข่องตํารวจ เปรียบ

เทยีบระหวางหนวยงานในสํานกังานตํารวจแหงชาติ 

5 กลุม คือ สํานักงานใหญสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ตํารวจนครบาล ตํารวจภูธร 9 ภาค ตํารวจตระเวน

ชายแดน และหนวยปฏิบตัภิารกจิเฉพาะ อืน่ๆ พบวา 

ตาํรวจภูธร 9 ภาค มอีตัราการสูบบุหร่ีมากเปนอนัดบั 

2 คือ รอยละ 31.98 รองจากตํารวจนครบาลท่ีอัตรา

การสูบบหุรี ่เปนรอยละ 33.86 ซึง่สาเหตจุากการสูบ

บุหร่ีสวนใหญเกิดจากความเครียดจากการทํางาน 

รองลงมา คือ สูบบุหรี่มากอนที่จะไดเขารับราชการ

ตํารวจ (จันทนา วิธวาศิริ, 2552) จากสถานการณ

ดังกลาว กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3  หวังให

ตาํรวจเปนแบบอยางท่ีดแีกประชาชนในการเลิกสูบ

บหุรี ่จงึไดดาํเนนิการตอเนือ่งโครงการสถานีตาํรวจ

ปลอดบุหรี่ โดยรณรงคใหสถานีตํารวจในสังกัด

ทั้งหมด 236 แหง ใน 8 จังหวัด คือ นครราชสีมา 

ชยัภมู ิบรุรีมัย ยโสธร ศรีสะเกษ สรุนิทร อาํนาจเจรญิ 

และอุบลราชธานี จัดสิ่งแวดลอมใหเปนเขตปลอด

บหุรี ่สาํหรบัสถานตีาํรวจภธูรเมอืงชยัภมูเิปนสถาน

ที่ราชการท่ีมีประชาชนมาติดตอประสานงานเปน

ประจําไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี

และเปนแบบอยางท่ีดีของเจาหนาที่ตํารวจ  จึงได

รวมมือกบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวัด รบันโยบาย

กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะและท่ี



47The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23  No. 1  January - June 2017

ทํางาน  มารณรงคใหเจาหนาที่ตํารวจทุกคนปฏิบัติ

ตาม  ซึง่ปจจบุนัเจาหนาทีต่าํรวจในสถานีตาํรวจภูธร

เมอืงชยัภมู ิมจีาํนวนทัง้สิน้ 205 คน จากรายงานของ

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมู ิพบวา มจีาํนวน

เจาหนาที่ตํารวจสูบบุหรี่รอยละ 20.5 (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, 2554) จากนโยบายดัง

กลาว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพื่อ

ใหเลกิสบูบหุรีจ่งึเปนสิง่สาํคญัทีจ่ะลดอัตราการเสยี

ชีวิตที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ 

 การเลิกสูบบุห ร่ี เป นการปรับเปลี่ ยน

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งไดมีผูพยายามใหความรู

ถงึอนัตรายท่ีจะเกิดตอสขุภาพ ผลเสียดานเศรษฐกิจ

และสังคมตางๆ เพื่อมุงหวังใหมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและการปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนตาม

มา  แตความรูเพียงอยางเดียวไมพอที่จะผลักดันให

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได (ภานิสา ระยา

และคณะ, 2558; พิมพนิภา ดิศรินทรไตรภาดาและ

คณะ, 2553; เบญจมาศ  บุณยะ และคณะ, 2555) 

เพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยเปน

เรื่องตองใชเวลา เนื่องจากพฤติกรรมบางอยางเปน

นิสัยหรือความเคยชินของบุคคลนั้น โดยเฉพาะ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ บุคคลที่ติดบุหรี่จะมีภาวะ

การเสพติดทั้งดานรางกายจากการติดสารนิโคติน 

ภาวะเสพติดทางจติใจจากความเชือ่ ความรูสกึวาการ

สบูบหุรีม่ปีระโยชนและภาวะเสพตดิทางสงัคมหรอื

ความเคยชิน ทาํใหไมสามารถเลิกสบูบหุรีไ่ด จากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา 

มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การสบูบุหรี่ในหลายๆ กลุมผูสูบ หลายๆ งานวิจัยมี

การนําทฤษฎมีาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาโปรแกรม โดยสวนใหญจะเนนขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ศิราณี อิ่มนํ้าขาว, 2555) 

ซึ่งไมไดสรางใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรู ความ

เชื่อมั่นความสามารถของตนเอง การสรางคุณคาใน

ตนเอง เพือ่นาํไปสูการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการเลกิ

สูบบุหรี่ ซึ่งการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีการรับรู

ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) ของแบนดูรา 

เพื่อสรางใหบุคคลเกิดการรับรูความสามารถของ

ตนเองจะสามารถทําใหบคุคลเกิดพฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงคตามเปาหมายและสรางความย่ังยืน

ของพฤติกรรมได ดังนั้นเพื่อเปนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธร เมืองชัยภูมิ ผูวิจัยจึงไดจัดโปรแกรม

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่เพือ่ใหเจาหนาที่

ตํารวจเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่

โดยการจัดโปรแกรมในครั้งนี้ ไดมีการจัดใหสิ่งเรา 

ใหขอมูลเพ่ือเปนการกระตุนใหเจาหนาที่ตํารวจได

เกิดกระบวนการทางความคิดและสติปญญาและ

ความคาดหวังในการเลิกบหุรี ่ทาํใหเจาหนาทีต่าํรวจ

มีความเช่ือในประสิทธิภาพการรับรูความสามารถ

แหงตนในการเลิกบุหรี่ มีความพรอมท่ีจะเลิกบุหรี่

และเลิกสูบบุหรี่ไดในท่ีสุด เพ่ือสุขภาพที่ดีของ

เจ าหนาที่ตํารวจและเปนแบบอยางที่ดีให กับ

ประชาชนตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 เพ่ือศกึษาผลของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การสูบบุหรี ่โดยการประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความ

สามารถตนเองในเจาหนาที่ตํารวจท่ีสูบบุหรี่ สถานี

ตํารวจภูธรเมืองชัยภูมิ
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ประยุกตใชทฤษฎีการรับรู

ความสามารถตนเอง (Self-efficacy theory) (Ban-

dura, 1997) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใหได

ผลลพัธหรอืผลสาํเรจ็ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ โดยทฤษฎีเชื่อวาบุคคลพรอมท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได จะตองตั้งเปาหมายให

กับตนเอง มีการวางแผนดวยตนเอง ทราบถงึความ

สามารถและความคาดหวังของตนเองในการที่จะ

เปลี่ยนพฤติกรรม จึงจะทําใหเกิดพฤติกรรมในทาง

ที่ดีขึ้น ดังภาพท่ี 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่

โดยการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเอง

1. การสรางการรับรูและความตระหนักในการ

เลิกสูบบุหรี่ดวยตนเอง โดยการใหความรู เกี่ยว

กับพิษภัยของบุหรี่ การใชวีดีทัศนผลจากการสูบ

บุหรี่ การทดสอบความจุปอด และการวัดปริมาณ

คารบอนมอนอกไซด

2. การสรางแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ โดยการ

เลาประสบการณ และอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่

ของตนเองท่ีผานมา การสรางความหวังในอนาคต 

และการใหคําปรึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจในการเลิก

สูบบุหรี่

3. การสนับสนุนการเลิกสูบบุหร่ีโดยใชตัวแบบ

4. การกระตุนเตือน โดยการนัดพบ และโทรศัพท

ติดตาม จํานวน 6 ครั้ง

- การรับรูความสามารถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่

- ความคาดหวังในผลลัพธของการเลิกสูบบุหรี่

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

(ปริมาณมวนบุหรี่ที่สูบตอวัน)

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้ งนี้ เป นการวิจัยกึ่ งทดลอง 

(Quasi-experimental research) ชนดิกลุมเดยีวทาํการ

ทดสอบกอน-หลังการทดลอง (One group pre-test 

and post-test design) ศกึษาในกลุมเจาหนาท่ีตาํรวจที่

สบูบุหรี ่สงักดัสถานตีาํรวจภธูรเมอืงชยัภมู ิทีไ่มเคย

เขารวมโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่อ่ืนๆ มากอน เปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจําและ

สูบอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา 

และยินดเีขารวมในการทําวิจยั กาํหนดขนาดตัวอยาง

โดยการคาํนวณขนาดตวัอยางเพือ่เปรียบเทยีบความ

แตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากรสองกลุมที่

ไมเปนอิสระตอกัน (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2551) โดย

อางองิผลการศกึษาของ จติตมิา  ทุงพรวญและคณะ 
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(2548) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง

ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของขาราชการทหารชั้น

ประทวนคายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม กําหนดคา 

power of test = 1.28 และคา Effect size = 3.26 ได

จาํนวนขนาดตวัอยาง 46 คน แตเนือ่งจากมเีจาหนาที่

ตํารวจท่ีสูบบุหร่ีเปนประจําและตอเน่ืองในระยะ 1 

เดือน มีจํานวน 33 คน และยินดีเขารวมในการวิจัย 

30 คน  ดังนั้นจึงใชกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้

จํานวน 30 คน 

เครื่องมือในการวิจัย

 1. เครือ่งมือทีใ่ชในการทดลอง คอื โปรแกรม

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยการ

ประยุกตใชทฤษฎีการรับรู ความสามารถตนเอง 

เปนกิจกรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยการประยุกตใช

ทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองของแบนดูรา 

(Bandura, 1997) เพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

โดยผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิที่

มีความเช่ียวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตร และ

ความเช่ียวชาญทางการชวยเลิกสูบบุหรี่จํานวน 3 

ทาน นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมให

เกิดความเหมาะสมของกิจกรรม  ความครอบคลุม

ในเน้ือหาและตรงตามโครงสรางของทฤษฎีการรับ

รูความสามารถตนเองประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแรกเปนกิจกรรมการสรางการรับรูและ

ความตระหนักในการเลิกสูบบุหรี่ดวยตนเอง เพื่อ

ใหกลุมตัวอยางรับรูถึงความสําคัญของการเลิกสูบ

บุหรี่ โดยการใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ การ

ใชวีดีทัศนผลจากการสูบบุหรี่ การทดสอบความจุ

ปอด และการวดัปรมิาณคารบอนมอนอกไซด ลาํดบั

ตอมาเปนกิจกรรมการสรางแรงจูงใจและสรางการ

รับรูความสามารถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ โดย

การเลาประสบการณและปญหาอปุสรรคในการเลกิ

สูบบุหรี่ของตนเองที่ผานมา การสรางความหวังใน

อนาคต และการใหคําปรึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจใน

การเลิกสูบบหุร่ี  กจิกรรมการสนับสนนุการเลิกสูบ

บุหรี่โดยใชตัวแบบ ซึ่งตัวแบบท่ีใชในครั้งนี้เปนเจา

หนาทีต่าํรวจทีเ่คยสบูบุหรีแ่ละพยายามเลกิสบูบุหรี่

มา 3 ครัง้จงึสามารถเลกิสูบบหุรีไ่ดสาํเรจ็ โดยการเลา

ประสบการณของตัวแบบเก่ียวกับการสูบบุหรี่และ

การเลิกสูบบุหรี่  และสุดทายกิจกรรมการกระตุน

เตอืนและใหกาํลงัใจเพือ่ใหเกดิการเลกิสบูบุหร่ี โดย

นกัวจิยันดัพบกลุมตวัอยางและโทรศพัทตดิตามราย

ละ 10-15 นาที จํานวน 2 ครั้งตอสัปดาห เปนระยะ

เวลา 3 สัปดาห เพ่ือสอบถามปญหาการปฏิบัติตน

ในการเลิกสูบบุหรี่ ใหคําแนะนําและกําลังใจในการ

ปฏิบัติตน ดังภาพท่ี 2

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และผานการตรวจ

สอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางดานพฤติกรรมศาสตรและเช่ียวชาญทางดาน

บุหรี่จํานวน 3 ทาน แลวนําไปทดลองใชกับเจา

หนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ จังหวัด

อบุลราชธาน ีโดยแบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน 

ดังนี้

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป จํานวน 5 ขอ ไดแก 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน ระดับช้ันยศ

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู ความ

สามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหร่ี ประยุกต

จากทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง (Bandura, 

1997) จํานวน 11 ขอ คําถามเปนลักษณะมาตร

ประมาณคา (Rating scale) แบบ 5 ระดับ คือ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 11 ขอ 
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การแปลผลคะแนนใชเกณฑการแปลผลแบบอิง

กลุมของเบสท (Best, 1977) แปลผลเปน 3 ระดับ 

คือ ระดับมาก (คะแนนระหวาง 41-55 คะแนน) 

ระดับปานกลาง (คะแนนระหวาง 26-40 คะแนน) 

และระดับนอย (คะแนนระหวาง 11-25 คะแนน) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha coefficient) ของแบบสอบถาม

เทากับ 0.81

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคาดหวังใน

ผลลัพธจากการเลิกสบูบหุรี ่ประยุกตจากทฤษฎีการ

รับรูความสามารถตนเอง (Bandura, 1997) จํานวน 

12 ขอ คาํถามเปนลักษณะมาตรประมาณคา (Rating 

scale) แบบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยที่สุด การแปลผลคะแนนใชเกณฑการ

แปลผลแบบอิงกลุมของเบสท (Best, 1977) แปล

ผลเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก (คะแนนระหวาง 

44-60 คะแนน) ระดับปานกลาง (คะแนนระหวาง 

28-43 คะแนน) และระดับนอย (คะแนนระหวาง 

12-27 คะแนน) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ของ

แบบสอบถาม เทากับ 0.86

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ จํานวน 5 ขอ ไดแก อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 

ระยะเวลาทีส่บูบหุรี ่สาเหตทุีส่บูบหุรี ่ชวงเวลาทีส่บู

บุหรี่ จํานวนที่สูบบุหรี่ตอวัน

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม

ขอมูล

 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและ

ขอความอนุเคราะหในการดําเนินการวิจัยและเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูบัญชาการสถานีตํารวจภูธร

เมืองชัยภูมิ จากน้ันผูวิจัยดําเนินการวิจัยกับกลุม

ตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งกอนดําเนินการ

และเกบ็รวบรวมขอมลู กลุมตวัอยางไดรบัการชีแ้จง

วัตถุประสงค และข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

พรอมท้ังขอความรวมมือในการดาํเนนิการวจิยั โดย

กลุมตวัอยางสามารถถอนตวัออกจากการวจิยัไดทกุ

เวลาท่ีตองการ ทั้งน้ีจะไมกอใหเกิดผลเสียหายหรือ

ผลกระทบใดๆ ตอกลุมตัวอยาง และขอมลูทีไ่ดจะถกู

เก็บเปนความลับ การนําเสนอขอมูลจะถูกนําเสนอ

ในภาพรวม 

การวิเคราะหขอมูล

 ผูวจิยัเกบ็รวบรวมขอมลูและวเิคราะหขอมลู

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุม

ตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถ

ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ ความคาดหวังในผลลัพธ

ของการเลิกสูบ และปริมาณมวนบุหร่ีที่สูบตอวัน

กอนและหลังไดรับโปรแกรมโดยใชสถิติ  Paired 

t-test 
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คัดเลือกกลุมตัวอยาง เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองชัยภูมิที่สูบบุหรี่ จํานวน 30 คน

สัปดาหที่ 1

- แนะนําตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

- ทาํแบบทดสอบการรับรูความสามารถตนเองในการเลิกสบูบหุรี ่ความคาดหวังในผลลัพธของการเลิกสบูบหุร่ี 

(Pretest) และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ปริมาณมวนบุหรี่ที่สูบ)

สัปดาหที่ 8

ทาํแบบทดสอบการรับรูความสามารถตนเองในการเลิกสบูบหุรี ่ ความคาดหวังในผลลัพธของการเลิกสบูบหุรี่ 

(Posttest) และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ปริมาณมวนบุหรี่ที่สูบ)

สัปดาหที่ 2 กลุมเปาหมายเขากลุมรวมกิจกรรมการสรางการรับรูและความตระหนักในการเลิกสูบบุหรี่ดวย

ตนเอง ใชเวลา 2 ชั่วโมง

สปัดาหที ่3 กลุมเปาหมายเขากลุมรวมกิจกรรมการสรางแรงจูงใจและสรางการรับรูความสามารถตนเองในการ

เลิกสูบบุหรี่ ใชเวลา 2 ชั่วโมง

สัปดาหที่ 4 กลุมเปาหมายเขากลุมรวมกิจกรรมการสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่โดยใชตัวแบบ ใชเวลา 3 ชั่วโมง

สปัดาหที ่5 การกระตุนเตอืนโดยนกัวจิยั ในแตละรายจะไดรบักจิกรรมนี ้สปัดาหละ 2 ครัง้ ตอเนือ่งกนั 3 สปัดาห 

รวมรายละ 6 ครั้งๆ ละ 10-15 นาที

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ตํารวจมีอายุ

เฉลี่ย 43.3 ป (SD = 9.87, Min = 25, Max = 59) สวน

มากมสีถานภาพสมรสรอยละ 83.3 การศกึษาสงูสดุ

ระดบัอนุปรญิญารอยละ 50.0 ระดบัยศช้ันประทวน

รอยละ 76.7 ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบ

ปรามรอยละ 33.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 27,235.76 

บาท (SD = 1017.95, Min = 26,700, Max = 30,130) 

อายเุฉลีย่ทีเ่ริม่สบูบหุร่ี 25.8 ป (SD = 7.62, Min = 17, 

Max = 42) ระยะเวลาท่ีสูบบุหรี่เฉลี่ย 16.2 ป (SD = 

10.95, Min = 5, Max = 40)  สาเหตุที่สูบบุหรี่เพราะ

เครียด กลุมใจรอยละ 70.0 และสูบบุหรี่ในชวงท่ีดื่ม

สุรารอยละ 36.7 ดังตารางที่ 1

 เมื่อทําการประเมินการรับรูความสามารถ

ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ ความคาดหวังในผลลัพธ

ของการเลิกสูบบุหร่ีและปริมาณมวนบุหร่ีที่สูบตอ

วันหลังการทดลองครบตามโปรแกรมที่กําหนดไว 

พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความ
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สามารถตนเองในการเลิกสูบบหุร่ีและความคาดหวัง

ในผลลัพธของการเลิกสบูบหุร่ีสงูกวากอนการไดรบั

โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดย

คะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองเพิ่มข้ึน

จาก 37.33 คะแนน (SD = 4.96) เปน 43.13 (SD = 

4.34)  ความคาดหวังในผลลัพธเพิ่มจาก 43.43 (SD 

= 3.40) เปน 49.30 (SD = 3.53) และหลังการทดลอง

กลุมตวัอยางมคีาเฉล่ียปรมิาณมวนบหุร่ีทีส่บูตอวนั

ตํ่ากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

< 0.001) โดยคาเฉล่ียมวนบหุร่ีทีส่บูตอวันลดลงจาก 

8.90 มวน (SD = 4.72) เปน 4.7 มวน (SD = 3.84) ดัง

ตารางท่ี 2

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ตํารวจจําแนกตามขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ

อายุ

     M = 43.3 ป, SD = 9.87, Min = 25 ป, Max = 59 ป

สถานภาพสมรส

     โสด 5 16.7

     สมรส 25 83.3

ระดับการศึกษา

     อนุปริญญา/ปวส. 15 50.0

     ปริญญาตรี 14 46.7

     สูงกวาปริญญาตรี 1 3.3

ระดับชั้นยศ

     สัญญาบัตร 7 23.3

     ประทวน 23 76.7

สายงานที่ปฏิบัติ

     ปองกันและปราบปราม 10 20.0

     สืบสวน 6 16.7

     สอบสวน 5 33.3

     อํานวยการ                                                                 5 16.7

     จราจร   4 13.3

ระยะเวลาที่สูบบุหรี่

      นอยกวา 10 ป 13 43.3

     10 ปขึ้นไป 17 56.7

     M = 16.20 ป, SD = 10.95, Min = 5 ป, Max = 10 ป
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ตํารวจจําแนกตามขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ตอ)

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ

เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ

     นอยกวา 20 ป 12 40.0

     20 ปขึ้นไป 18 60.0

     M = 25.80 ป, SD = 7.62, Min = 17 ป, Max = 42 ป

เหตุผลที่สูบบุหรี่มวนแรก

     เครียด กลุมใจ 21 13.3

     เพื่อนชวน 4 70.0

     อยากลอง 4 3.3

     มีปญหาในครอบครัว 1 13.3

ชวงเวลาที่ชอบสูบบุหรี่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

     ขณะดื่มสุรา 11 36.7

     เม่ือมีความเครียด 8 10.0

     เม่ืออยูในงานเล้ียงสังสรรค 7 3.3

     หลังรับประทานอาหาร 3 23.3

     เม่ืออยูในกลุมเพื่อน 1 26.7

คาใชจายในการสูบบุหรี่ 1 สัปดาห 

     M = 71.83 บาท, SD = 93.278, Min = 10 บาท, Max = 400 บาท

ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่

     ไมเคย 4 13.3

     เคย 26 86.7

วิธีการที่เคยใชเลิกสูบบุหรี่ (ตอบไดมากวา 1 ขอ)

     หยุดสูบโดยเด็ดขาด 15 57.6

     ลดจํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 22 84.6

     หลีกเลี่ยงการเขากลุมกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ 5 19.2

     หากิจกรรมทํา เมื่อมีอาการอยากสูบบุหรี่ 5 19.2
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ตารางที ่2  เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่การรบัรูความสามารถตนเองในการเลกิสบูบหุร่ี ความคาดหวงัในผลลพัธของ

การเลิกสูบบุหรี่และปริมาณมวนบุหรี่ที่สูบตอวันของเจาหนาที่ตํารวจกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม

ผลโปรแกรม M SD Mean difference t p
การรับรูความสามารถตนเอง

ในการเลิกสูบบุหรี่

     กอนการทดลอง 37.33 4.96 5.80 -14.316 <0.001

     หลังการทดลอง 43.13 4.34

ความคาดหวังในผลลัพธของ

การเลิกสูบบุหรี่

     กอนการทดลอง 43.43 3.40 5.97 -12.778 <0.001

     หลังการทดลอง 49.30 3.53

ปริมาณการสูบบุหรี่ตอวัน

     กอนการทดลอง 8.90 4.72 4.20 6.025 <0.001

     หลังการทดลอง 4.70 3.84

อภิปรายผลการวิจัย
 เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบว า  หลังได รับ

โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่

โดยประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง 

เจาหนาทีต่าํรวจมกีารรบัรูความสามารถของตนเอง

ในการเลกิสบูบหุรีส่งูกวากอนการทดลองอยางมนียั

สําคัญทางสถิติ (p < 0.001) สอดคลองกับการศึกษา

ของปรัชพร กลีบประทุมและคณะ (2559) ศึกษาผล

ของโปรแกรมสงเสรมิการเลิกสบูบหุรีส่าํหรบัผูสบู

บุหรี่ในตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัด

อางทอง ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการพัฒนาความ

สามารถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ตามโปรแกรม 

โดยการเพ่ิมความเช่ือมั่นความสามารถและควบคุม

ตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ โดยอาศัยประสบการณ 

การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และการกระตุน

ทางอารมณ จะสงผลตอความสําเรจ็ของบุคคล โดยท่ี

บคุคลกลาทีจ่ะเผชญิตอปญหาตางๆ เพือ่พยายามทํา

หรือปฏิบัติตนเพื่อใหสําเร็จตามที่ตนเองตองการ 

(Bandura, 1997) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดสงเสริมการมี

สวนรวมของเจาหนาท่ีตํารวจใหมีการสนทนาแลก

เปล่ียนความรู ความคิด ทําใหเจาหนาที่ตํารวจเกิด

ความรูสกึวาตนเองมคีวามสามารถ ไดรบัการยอมรบั 

เกดิการนบัถอืตนเอง นาํไปสูการรับรูความสามารถ

ของตนเอง และการแลกเปล่ียนประสบการณจากตัว

แบบ ซึ่งการบอกเลาประสบการณความสําเร็จใน

การเลิกสูบบุหรี่ของตัวแบบจะทําใหกลุมตัวอยาง

เกิดแรงจูงใจ  มีกําลังใจที่จะพยายามปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพ่ือใหประสบความสําเร็จเชนเดียวกับ

ตัวแบบสอดคลองกับแนวความคิดของแบนดูรา 

ที่กลาววาการไดรับประสบการณจากตัวแบบที่มี

ลักษณะคลายคลึงกับตนเอง จะสงผลใหผูสังเกต

มีความรูสึกวาเขาก็จะสามารถที่จะประสบความ
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สําเร็จได ถาพยายามจริงและไมยอทอ (สุปรียา 

ตันสกุล, 2548)  นอกจากน้ีการรับรูความสามารถ

ตนเองของกลุมตัวอยางยังเกิดจากกิจกรรมที่ให

วิเคราะหปญหาของตนเองจากการสูบบุหรี่และ

ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู รวมกัน ทําใหไดรับกําลังใจซึ่งกัน

และกัน เกิดการกระตุนทางอารมณ ซึ่งเปนไป

ตามแนวคิดทฤษฎีการรับรู ความสามารถตนเอง

ของแบนดูรา (สุปรียา ตันสกุล, 2548)   ที่กลาวถึง

ประสบการณทีผ่านมาในการปรับเปลีย่นพฤติกรรม

เปนวิธทีีม่ปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากเปนประสบการณ

โดยตรง ที่จะสามารถเพ่ิมความสามารถตนเอง 

บุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่จะทําได ดังนั้นการที่

จะพัฒนาการรับรูความสามารถตนเองน้ัน จําเปน

จะตองทําใหบุคคลมีทักษะเพียงพอที่จะประสบ

ความสําเร็จไดพรอมๆ กับทําใหรับรูวาสามารถจะ

ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมท่ีดขีึน้ได นอกจากน้ันการพูด

จูงใจและใหกําลังใจท้ังจากตัวแบบ กลุมเพื่อนและ

นักวิจัยก็มีผลตอการรับรูความสามารถตนเองเชน

กัน สอดคลองกับแบนดูราที่กลาวไววา การใชคํา

พดูชักจงูและใหกาํลังใจ เปนการบอกวาบคุคลน้ันมี

ความสามารถทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ได (สมโภชน 

เอ่ียมสุภาษติ, 2550) ทาํใหเกดิการนับถอืตนเอง และ

มีความเช่ือมั่นที่จะตัดสินใจท่ีจะเลือกวิธีปฏิบัติตน

เพ่ือใหเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได  

สวนความคาดหวังในผลลัพธของการเลิกสูบบุหรี่ 

พบวา หลังการทดลองเจาหนาที่ตํารวจมีความคาด

หวังในผลลัพธของการเลิกสูบบุหรี่สูงกวากอนการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)  โดย

เมื่อพิจารณาความคาดหวังในผลลัพธของการเลิก

สูบบุหรี่รายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง

หลังการทดลองสูงขึ้น เชน  มีความมั่นใจในตัวเอง

มากขึ้นเมื่อสามารถเลิกสูบบุหรี่ได การเลิกสูบบุหรี่

จะทําใหมีชีวิตยืนยาว เปนตน สามารถอธิบายไดวา 

การจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ โดยการใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยบุหร่ี การเลา

ถึงประสบการณของตัวแบบจากการเลิกสูบบุหร่ี 

การพูดใหเกิดแรงจูงใจ และใหตั้งเปาหมายผลลัพธ

ที่ไดจากการเลิกสูบบุหรี่ ทําใหเจาหนาที่ตํารวจมี

ความคาดหวังวาจะไดอะไรจากการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง

จะทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองใน

การทาํสิง่นัน้ เพือ่ใหไดรบัผลลัพธตามความคาดหวัง

ของตนเอง โดยการประยุกตทฤษฎีการรับรูความ

สามารถตนเอง  ทําใหเกิดความคาดหวังในผลลัพธ

และวเิคราะหถงึความสามารถของตนเองวาสามารถ

ที่จะทําอะไร โดยการวางแผนและหาแนวทางรวม

กัน เพ่ือนําไปสูพฤติกรรมเปาหมาย สอดคลองกับ

แนวคิดของแบนดูรา ที่กลาววา ความคาดหวังเกี่ยว

กับผลที่เกิดข้ึนเปนความเชื่อท่ีบุคคลประเมินคา

ของพฤติกรรมเฉพาะอยางที่จะปฏิบัติ อันจะนําไป

สูผลลัพธตามที่คาดหวังไวเปนการคาดหวังในสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้น สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไดกระทําไป 

(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2550)  และผลการศึกษา

ปริมาณการสูบบุหรี่ของเจาหนาที่ตํารวจ พบวา 

กอนการทดลองเจาหนาท่ีตํารวจมีปริมาณการสูบ

บุหร่ี เฉลี่ย 8.9 มวน/วัน ภายหลังไดรับโปรแกรม

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เจาหนาท่ี

ตํารวจมีคาเฉล่ียปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงจากเดิม 

คือ เฉล่ีย 4.7 มวน/วัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จฑุานนัท หุนดแีละคณะ (2553)  ศกึษาประสทิธผิล

ของโปรแกรมเลกิสบูบุหร่ีตอพฤตกิรรมการสบูบุหร่ี

ของขาราชการทหารช้ันประทวน สังกัดกรมทหาร

ชาง พบวา หลังการเขารวมโปรแกรม ปริมาณการ

สูบบุหรี่ของผูเขารวมโปรแกรมต่ํากวากอนการ
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เขารวมโปรแกรม  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จิตติมา ทุงพรวญและคณะ (2548) ศึกษาผลของ

โปรแกรมการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ของขาราชการทหารชั้นประทวน คายกาวิละ 

จังหวัดเชียงใหม พบวา  หลังการเขารวมโปรแกรม

ปริมาณการสูบบุหรี่ของผูเขารวมโปรแกรมตํ่ากวา

กอนการเขารวมโปรแกรม สอดคลองกับงานวิจัย

ครั้งนี้ซึ่งหลังจากเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการสบูบหุรีเ่จาหนาทีต่าํรวจไดรบัความรู

ในเร่ืองพิษภัยบุหรี่จากการชมวีดีทัศน และไดมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณความคิดเห็นซ่ึงกันและ

กัน มีการต้ังเปาหมายรวมกัน คือ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  จากการสูบบุหรี่จํานวน

มากเปนประจํา  จนสามารถลดจํานวนการสูบ

บุหรี่ลงและในที่สุดสามารถเลิกสูบบุหรี่ได โดยมีผู

วิจัยเปนเพียงผูเสนอแนะวิธีการในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้จะผลักดันใหบุคคลหลีก

เลี่ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เลือก

วิธีการปฏิบัติที่คิดวาเปนแนวทางท่ีดี จึงทําใหเกิด

ความรูสึกอยากปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

และสามารถเลือกลักษณะพฤติกรรมท่ีตนเองปฏิบตัิ

เพื่อสงผลใหการสูบบุหรี่เปนไปตามพฤติกรรมเปา

หมาย เพื่อที่จะไดผลไปตามเปาหมายที่สามารถเลิก

สูบบุหรี่ไดในที่สุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

 1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวย

งานราชการตางๆ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวง 

มหาดไทย ควรสนับสนุนใหมีการนําโปรแกรมการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไปใชในกลุมเจา

หนาที่ในหนวยงานราชการหรือกลุมประชาชนท่ี

มีความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอยางตอ

เนื่อง 

 2. ควรจัดโครงการติดตามพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีของกลุมผูเลิกบุหรี่อยางตอเนื่องในระยะ

เวลา เพื่อการเลิกสูบบุหรี่อยางถาวร และติดตามใน

กลุมท่ียังไมสามารถเลิกบุหรี่ได เพื่อชวยใหมีการ

เปลี่ยนแปลงในการเลิกบุหรี่ตอไป

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป

 1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนสิ่งที่ตอง

อาศัยเวลา และการปฏิบตัอิยางตอเน่ือง จงึควรมีการ

ศึกษาติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเจาหนาที่

ตาํรวจในระยะเวลาท่ียาวข้ึน เชน ในอีก 6 เดอืนหรือ 

1 ป ตอมา เพือ่ตดิตามผลของพฤตกิรรมการสบูบุหรี่

อยางตอเนื่อง

 2. การทําวิจัยคร้ังตอไป อาจจะตองแบง

กลุมผูสบูบุหร่ีวาเปนกลุมทีส่บูบุหรีใ่นระดับใด เชน 

กลุมท่ีสูบบุหรี่จัด กลุมท่ีสูบบุหรี่ปานกลาง และ

กลุมที่สูบบุหรี่นอย หรืออาจแบงตามความตั้งใจใน

การเลิกบุหรี่ เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การเลิกสูบบุหรี่ของแตละกลุมมีความแตกตางกัน 

และควรติดตามผลในระยะยาวเพ่ือความคงทนของ

พฤติกรรม
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