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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชน (AIC) ต่อทัศนคติต่อ

การสูบบุหรี่และความตั้งใจในการไม่สูบบุหร่ีของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน เป็น

วัยรุ่นชายอายุ 14-19 ปี ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กชาย 2 แห่ง เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 

15 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา paired t-test และ independent t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลอง

มีค่าผลต่างคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการไม่สูบบุหร่ีสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05 (t = 3.63, p = .001) แต่กลุม่ทดลอง มีค่าผลต่างคะแนนเฉลีย่ด้านทศันคตต่ิอการสบูบหุรีส่งูกว่ากลุม่เปรยีบ

เทียบอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = -1.050, p = .105) 

ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชน ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่

Abstract
 The purpose of this research was in order to study the effects of the appreciation influence control 

(AIC) on the attitude towards smoking and the non-smoking intention among male adolescents in the foster 

homes. The sample were 30 male teenagers aged 14-19 years who were in two foster homes. The fifteen 

students each were assigned in the experimental group and comparison group. Data were analyzed by descriptive 

statistics paired t-test and independent t-test. The result found that the sample group have different of mean 

scores for the non-smoking intention of the experimental group was significantly higher than the comparison 

group at the level of .05 (t = 3.63, p = .001). However the different of mean scores of the attitude towards 

smoking experimental group was none significantly higher than the comparison group (t = -1.050, p = .105).

keywords: appreciation influence control, attitude towards smoking, intention to not smoking. 



ผลของกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชนต่อทัศนคติและความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นชาย
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

Journal of Nursing Science & Health 11

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2563
Volume 43 No.1 (January-March) 2020

บทน�า
 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของเยาวชนใน

ประเทศไทย จากรายงานการส�ารวจพฤติกรรม

การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชากร

ไทย พ.ศ. 25571, 2 พบเยาวชน อายุระหว่าง 15 ถึง 24 

ปี มพีฤตกิรรมการสบูบหุรีเ่พิม่มากขึน้อย่างมนียัส�าคญั 

จากเดิมในปี พ.ศ. 2554 พบร้อยละ 9.80 เพิ่มเป็น

ร้อยละ 14.70 ในปี พ.ศ. 2557 รวมถึงอายุที่เร่ิม

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิมใน

ปี พ.ศ. 2550 พบว่า วัยรุ่นเริ่มสูบบุหรี่ที่อายุ 16.80 

ปี ลดลงเป็น 15.60 ปี ในปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 

2560 เริ่มสูบบุหรี่ที่อายุ 17.8 ปี เพิ่มขึ้นจากเดิม

เลก็น้อย 3, 4 ข้อมูลดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาการ

สูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทย

 เยาวชนในสถานสงเคราะห ์ก็มีป ัญหา

การสบูบหุรีไ่ม่แตกต่างจากเยาวชนในสงัคมทัว่ไป โดย

จากการศึกษาของวาสินี ขันแก้วเหล้า5 พบว่า วัยรุ่นใน

สถานสงเคราะห์ เกือบครึ่งหนึ่งมีประสบการณ์ทดลอง

สูบบหุร่ี ร้อยละ 69.0 เหน็คนสบูบหุรีใ่นสถานสงเคราะห์ 

ร้อยละ 68.9 เคยอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เพื่อนสูบบุหรี่ 

ร้อยละ 55.2 มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ และร้อยละ 48.3 

เคยถูกเพื่อนชักชวนให้สูบบุหร่ี ทั้งน้ีเนื่องจากเด็กใน

สถานสงเคราะห์ขาดความรกั ความผกูพนัจากการได้รบั

ความดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ท�าให้ส่งผลต่อปัญหา

ด้านพฤตกิรรม และความผดิปกติ เช่น ขาดความมัน่ใจ

ในตนเอง ถูกชักจูงจากเพื่อนหรือบุคคลอื่นได้ง่าย6 

ถึงแม้สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนซึ่งรับดูแล

เยาวชนที่มีอายุ 6-18 ปีที่มีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงดู 

เป ็นเด็กเร ่ร ่อน หรือถูกทอดทิ้ง  โดยทางสถาน

สงเคราะห์จะจัดสถานที่ให้เหมือนบ้านมากที่สุด และ

จดัให้มพีีเ่ลีย้งทีใ่ห้การดแูลอย่างใกล้ชิด อย่างไรกต็าม

คงเทียบไม่ได้กับความรักของคนในครอบครัว และ

วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์เพียง

อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องใช้ชีวิตนอกสถานสงเคราะห์

ด้วย เนื่องจากต้องไปเรียนหนังสือในสถานศึกษาใน

ชุมชน ท�าให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

รวมถึงการสูบบุหรี่
 กระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชน 

(AIC: Appreciation Influence Control ) เป็นกระบวน

การสร้างความมีส ่วนร่วมวิธีการหน่ึงที่ท�าให้ผู ้ที่

เก่ียวข้องมส่ีวนร่วมในการพฒันา โดยให้เหน็ถึงปัญหา 

ความส�าคญัของปัญหา ก�าหนดแนวทางแก้ไข วางแผน

ร่วมกัน เน้นการวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ในเชิงสร้างสรรค์ และรับรู้ว่าตนเป็นเจ้าของร่วมกัน7 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ ่านมาส ่วนใหญ่

เป็นการศกึษาในวยัรุน่ทีอ่าศยัในครอบครวัร่วมกบับดิา

มารดา การมีส่วนร่วมดังกล่าวจึงมาจากบุคคลใกล้ชิด

ของวัยรุ ่นเป็นหลัก และพบว่ามีการศึกษาจ�านวน

น้อยมากทีน่�ากระบวนการ AIC มาใช้ในกลุม่วยัรุ่น และ

ยังไม่พบว่ามีการน�ามาใช้เพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่

อาทิเช่น การศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-5 

เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจากการติดเกมส์8 

และการศึกษาในเด็กท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์อายุ 

13-15 ปี เพื่อการก�าจัดและควบคุมยุงลาย9

 การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาประสิทธิผลของ

กระบวนการ AIC ต่อทัศนคติและความต้ังใจใน

การไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ เนื่องจาก

ทัศนคติเป็นความคิดเห็นที่มีต่อการสูบบุหรี่ว่าดีหรือ

ไม่ดี เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ชอบหรือไม่

ชอบซึ่งทัศนคตินี้จะส่งผลต่อความต้ังใจที่จะแสดง

พฤตกิรรมต่อไป10 ทศันคตจิงึเป็นตวัท�านายพฤตกิรรม

ของบุคคล11 และเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นท่ีส�าคัญ12 และความตั้งใจเป็น

ความพร้อมในการก้าวเข้าสูพ่ฤตกิรรม ซึง่จากหลกัฐาน

เชิงประจกัษ์มากกว่าสามทศวรรษแสดงให้เห็นว่าความ

ต้ังใจเป็นตัวท�านายการเกิดหรือไม่เกิดพฤติกรรมที่ดี

ทีส่ดุ13 การได้มส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม และ

การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะ

ป้องกันการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์

ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ 

และความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ระหว่างวัยรุ ่นใน

สถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วมกระบวนการ AIC และวัยรุ่น

ในสถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ AIC 

วิธีด�าเนินการวิจัย
รูปแบบกำรศึกษำ  การศึกษาคร้ังนี้เป็น 

การวิจัยกึ่งทดลอง แบบการศึกษาสองกลุ่มวัด 2 ครั้ง 

กลุ ่มตัวอย่ำง เป็นวัยรุ ่นชายอายุระหว่าง 

14-19 ปี ในสถานสงเคราะห์ 2 แห่ง คือ สถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ

สถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้านมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร 

เป็นกลุ ่มทดลองและกลุ ่มเปรียบเทียบตามล�าดับ 

กลุ่มละ 15 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ ต้องไม่เคยเข้า

รับการดูแลในสถานพินิจมาก่อน

กำรค�ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ค�านวณ

จากค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ที่อ ้างอิงจาก

ผลงานที่ผ่านมาของ พสิษฐ์ ฐิติเมธรัตน์ และพุฒิพงศ์ 

สัตยวงศ์ทิพย์14 ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปู G* POWER ได้กลุม่ตัวอย่างกลุม่ละ 

11 คน เพื่อป้องกันการสูญหายขณะศึกษา เนื่องจาก

อาจมีการย้ายออกจากสถานสงเคราะห์ จึงได้เพิ่มกลุ่ม

ตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เป็นกลุ่มละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 

30 คน

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
 1.  ในเขตภาคตะวนัออก มสีถานสงเคราะห์

เด็กชายที่มีอายุ  10-19 ป ีจ�านวน 1 แห ่ง คือ 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

จึงเป็นกลุ่มทดลอง และได้เลือกสถานสงเคราะห์เด็ก

ชายบ ้านมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร เป ็นกลุ ่ม

เปรียบเทียบเนื่องจากมีบริบท และสิ่งแวดล้อม

ใกล้เคียงกัน คือ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กชายรับดูแล

เด็ก ท่ีมีอายุตั้ งแต ่  14-19 ป ี  มีจ� านวนเด็กใน

สถานสงเคราะห์ใกล้เคียงกัน รวมถึงสถาพแวดล้อม

โดยรอบสถานสงเคราะห์เป็นชุมชนเมืองเช่นเดียวกัน

 2.  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 

ซึง่เป็นกลุม่ทดลอง มกีลุม่ตวัอย่างจ�านวน 15 คน จึงได้

เลือกวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆที่

มคีณุสมบติั โดยภาพรวมคล้ายคลงึกันกับกลุม่ทดลอง

ในเรื่องอายุ ระยะเวลาที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ และ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป ็นกลุ ่มตัวอย่างในกลุ ่ม

เปรียบเทียบ (group matching)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน ดังนี้

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย 

ได้แก่ กระบวนการ (AIC) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คอื 

ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการสร้างการยอมรับและ ช่ืนชมผู้อ่ืน 

(Appreciation: A) ประกอบด้วย A1 การวิเคราะห์

สภาพในปัจจุบัน (reality) เป ็นการทบทวนถึง

สถานการณ์ เหตุการณ์เก่ียวกับการสูบบุหรี่ของ

วัยรุ่นชายในปัจจุบันและในสถานสงเคราะห์ และ A2 

การก�าหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์วางเป้าหมาย (ideal 

vision หรือ scenario) โดยการระดมความคิดร่วมกัน

ในการสร้างสถานสงเคราะห์ปลอดบหุรี ่ขัน้ที ่2 ขัน้ตอน

การพัฒนาแนวทางที่มี อิทธิพลต ่อความส�าเร็จ 

(Influence: I) ประกอบด้วย I1 การคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม (solution idea) เป็นการระดมความคิดใน

การหากิจกรรมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

สถานสงเคราะห์ปลอดบุหรี่ และ I2 การจัดล�าดับ

ความส�าคัญของกิจกรรม (priority) เป็นการน�า

กิจกรรมมาแจกแจงประเภท โดยจ�าแนกกิจกรรมที่

สามารถท�าได้เอง กิจกรรมที่ท�าได้บางส่วน และ

กิจกรรมที่ไม่สามารถท�าได้เองต้องขอความช่วยเหลือ 

ขั้นที่ 3 ขั้นตอน การควบคุมเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ 

(Control: C) ประกอบด้วย C1 การแบ่งความรบัผิดชอบ 

(responsibility) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบตาม

ความสมัครใจ และ C2 การท�าแผนปฏิบัติการ เพื่อน�า

ไปสู ่การปฏิบั ติและติดตามผล (act ion plan) 
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เป็นการก�าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด 

ชัดเจน และน�าไปปฏิบัติ กระบวนการ (AIC) ได้รับ

การตรวจความตรงของเนื้อหา (content validity) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน

2.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.1  แบบสอบถามทัศนคติต ่อการ

สูบบุหรี่  เป็นความคิดเห็นของวัยรุ ่นชายในสถาน

สงเคราะห์ว่าชอบ/ ไม่ชอบ เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยต่อ

การสูบบุหร่ี วัดโดยแบบสอบถามทัศนคติต่อการ

สบูบุหรีข่องพรนภา หอมสนิธุ ์และคณะ15 ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความรู้และความเข้าใจ 

(cognitive) 2) ด้านความรูส้กึ (effective) 3) ด้านการ

ปฏิบัติ (behavior) จ�านวน 20 ข้อ เป็นข้อค�าถาม

เชิงบวก 8 ข ้อ และเชิงลบ 12 ข ้อ มีมาตราวัด 

แบบลิเคิร์ท (likert scale) 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-4 ตามล�าดับ คะแนนทีเป็นไปได้

เท่ากับ 20-80 คะแนน ทดสอบความเช่ือมั่นด้วยวิธี

คอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) 

ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72

 2.2  แบบสอบถามความตั้งใจไม่การ

สูบบุหรี่ เป็นแบบสอบถามความมุ่งมั่นในการไม่สูบ

บุหรี่ของวัยรุ ่นชายในสถานสงเคราะห์ในระยะเวลา 

1 ปี, 5 ปีข้างหน้า และเมื่อมีเพื่อนสนิทชวนให้สูบบุหรี่ 

จ�านวน 3 ข้อ วัดโดยแบบสอบถามความตั้งใจในการ

สูบบุหร่ีของ Ford et al.16 เป ็นมาตราวัดแบบ

มาตราส ่วนประมาณค่า (rating scale) ได ้แก ่ 

สูบแน่นอน มีโอกาสที่จะสูบ มีโอกาสที่จะไม่สูบ และ

ไม่สบูแน่นอน มีค่าตัง้แต่ 1-4 ตามล�าดบั คะแนนทีเ่ป็น

ไปได้เท่ากับ 3-12 คะแนน ทดสอบความเชื่อมั่นโดย

วิธีการซ�้า 2 สัปดาห์ (2-weeks-test-retest) ได้ค่า

ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86

การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มทดลอง

1.  ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข ้อมูลก ่อนการ

ทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง

2.  ด�าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนของกระบวน 

AIC จ�านวน 7 ครั้ง ใช้เวลา 7 สัปดาห์ ดังนี้

2.1  สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอน

การสร้างการยอมรบัและช่ืนชมผู้อ่ืน (appreciation: A) 

ประกอบด้วย 

A1 การวิเคราะห์สภาพในปัจจุบัน 

(reality) เป็นโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 

7-8 คน ให้อภิปราย โดยใช้ค�าถามว่า “สถานการณ์การ

สูบบุหรี่ของวัยรุ ่นในปัจจุบันและวัยรุ ่นในสถาน

สงเคราะห์เป็นอย่างไร และการสบูบหุรีท่�าให้เกิดผลต่อ

วัยรุ่นอย่างไรได้บ้าง” เขียนสรุปผลการอภิปรายลงใน

กระดาษ และน�าเสนอความคิดเห็นรวบรวมเป็นความ

คิดของกลุ่มใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

A2 การก�าหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์

วางเป้าหมาย (ideal vision หรือ scenario) เป็นการ

ก�าหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน โดยใช้ค�าถามว่า 

“สถานที่แห่งนี้จะเป็นบ้านในฝันของเราที่ปลอดบุหรี่

ได้อย่างไร” โดยการวาดภาพแผนที่ความคิด และ

อธบิายภาพเป็นภาพฝันของกลุม่ใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 

30 นาที

กิจกรรมที่  2  ขั้นตอนการพัฒนา

แนวทางที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ (Influence :I) 

ประกอบด้วย I1 การคิดสร้างสรรค์กิจกรรม (solution 

idea) โดยระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับ

กิจกรรมทีจ่ะปฏบิติั โดยใช้ค�าถามว่า “จะท�าอย่างไรให้

บ้านของเราเป็นสถานสงเคราะห์ปลอดบหุรี”่ เขยีนสรปุ

ผลการระดมความคิดและน�าเสนอความคิดต่อที่

ประชุม ร่วมกันอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และสรุป

กจิกรรมทีต้่องการด�าเนนิการร่วมกัน ใช้เวลาประมาณ 

30 นาที
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I2  การจัดล� าดับความส� าคัญของ

กิจกรรม (priority) ประชุมระดมสมองกิจกรรมที่ต้อง

ด�าเนนิการเป็น 3 กลุม่ คอื กจิกรรมทีส่ามารถท�าได้เอง 

กิจกรรมที่ท�าได้บางส่วน และกิจกรรมที่ไม่สามารถ

ท�าได้เองต้องขอความช่วยเหลือ ใช้เวลาประมาณ 

20 นาที

2.2  สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอน

การควบคุมเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ (control :C) 

ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  C 1  ก า ร แ บ ่ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

(responsibility) โดยที่ประชุมน�าเสนอผลจาก I2 

ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใจ ใช้เวลา

ประมาณ 40 นาที

C2 การจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน 

(action plan) เป็นการน�าไปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตามผล 

โดยการก�าหนดกิจกรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรม 

ระยะเวลา สถานที่ วันที่ด�าเนินกิจกรรม ตลอดจน

ทรัพยากรและงบประประมาณ ใช้เวลาประมาณ 

40 นาที

2.3  สัปดาห์ที่ 3-6 จัดกิจกรรมตาม

แผนการปฏิบัติที่วางไว้ 

2.4  สัปดาห์ที่ 7 ผู ้วิจัยสรุปกิจกรรม 

และให้กลุ่มตัวอย่างท�าแบบทดสอบหลังการทดลอง 

กลุ่มเปรียบเทียบ

1.  ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข ้อมูลก ่อนการ

ทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง 

2.  เกบ็รวบรวมข้อมลูอกีครัง้ในสปัดาห์ที ่7 

โดยผู้วิจัยด้วยแบบสอบถามฉบับเดิม

3.  ภายหลังสิ้นสุดการวิจัยภายใน 1 เดือน

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันให้กลุ่มเปรียบเทียบ

กำรวเิครำะห์ข้อมลู โดยใช้สถติิเชงิพรรณนา 

paired t-test และ independent t-test

กำรพิทักษ์สิทธิ การวิจัยได้รับการรับรอง

จรยิธรรมการวจิยัรหสั 05-04-2561 จากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช้ีแจง

วตัถปุระสงค์ของการวจิยัและแจ้งให้กลุม่ตวัอย่างทราบ

ว่าการเข้าร่วมวิจัยคร้ังน้ีเป็นความสมัครใจ ลงนาม

ยินยอม โดยมีผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ลงนาม

ข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ 

ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่

วัยรุ่นในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นตอนกลาง(อายุ 14-16 ปี) อายุ

เฉลี่ยเท่ากับ 15.7 ปี (SD= 1.45) และ15.5 ปี (SD= 

1.46 ) ตามล�าดับ ทั้งสองกลุ่มมีระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 60 และมีระยะ

เวลาการอยู่สถานสงเคราะห์ 5.7 ปี (SD= 3.61) และ 

5.5 ปี (SD= 3.11) ตามล�าดับ

ทัศนคติต่อกำรสูบบุหรี่และควำมต้ังใจ

ไม่สูบบุหรี่ก่อนกำรทดลอง 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ทศันคตต่ิอการสบูบหุรีเ่ท่ากบั 40.5 (SD= 6.63) และ

ความต้ังใจที่ไม่สูบบุหร่ีเท่ากับ 7.93 (SD= 2.37) 

ขณะท่ีกลุ ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อ

การสบูบหุรีเ่ท่ากบั 35.5 (SD= 4.47) และความต้ังใจ

ทีไ่ม่สบูบหุรีเ่ท่ากบั 9.40 (SD= 1.84) เมือ่น�าคะแนน

เฉลี่ยดังกล่าวมาทดสอบทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ย

ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t= 2.421, p= .022) 

แต่ความตัง้ใจไม่สบูบหุรีข่องทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t= -1.889, p= 

.069) น้ันแสดงว่า ในระยะก่อนการทดลองกลุ ่ม

ทดลองและกลุม่เปรยีบเทยีบมทีศันคตต่ิอการสบูบหุรี่

แตกต่างกนั แต่มคีวามตัง้ในการไม่สบูบหุรีไ่ม่แตกต่างกนั

ทัศนคติต่อกำรสูบบุหรี่และควำมต้ังใจ

ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มทดลอง 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติต่อการ

สูบบุหร่ีและความต้ังใจในการไม่สูบบุหร่ีก่อนกับหลัง
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การทดลองในกลุม่ทดลอง พบว่า คะแนนเฉลีย่ทศันคติ

ต่อการสูบบหุรีไ่ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(t= -1.668, p=118) แต่ค่าเฉลี่ยความตั้งใจไม่

สูบบุหรี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(t= 3.630, p= 0.03) แสดงว่า หลังการเข้าร่วม

กระบวนการ AIC มทีศันคตต่ิอการสบูบหุรีไ่ม่แตกต่าง

จากก่อนการทดลอง แต่มีความตั้งใจไม่สูบบุหรี่เพิ่ม

มากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ดังตารางที่ 1

เม่ือเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนทัศนคติ

ต่อการสูบบุหรี่และความตั้งใจในการไม่สูบบุหร่ีภาย

หลงัการเข้าร่วมกระบวนการ AIC ระหว่างกลุม่ทดลอง

กบักลุม่เปรยีบเทยีบ พบว่า คะแนนผลต่างของคะแนน

เฉลี่ยทัศนคติต่อการสูบบุหร่ีไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ ิ(t = -1.050, p = .105) แต่คะแนน

ผลต่างของคะแนนเฉลีย่ความตัง้ใจในการไม่สบูบหุรีม่ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (t = 3.630, p = .001) แสดงว่า หลงัการเข้าร่วม

กระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชน (AIC) กลุ่ม

ทดลองและกลุม่เปรยีบเทยีบมทีศันคติต่อการ สบูบหุรี่

ภายหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มทดลองมี

ความตัง้ใจในการไม่สบูบหุรีม่ากกว่ากลุม่เปรยีบเทยีบ 

ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 1  คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์

ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการ AIC ในกลุ่มทดลอง

ตัวแปร ก่อนกำรทดลอง

(n=15)

หลังกำรทดลอง

(n=15)

t df p-value

(1-tailed)
M SD M SD

ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ 40.5 6.63 36.1 6.17 -1.668 14 .118
ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ 7.93 2.37 10.6 1.29 3.630 14 .003*

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตำรำงที่ 2  คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์

ที่เข้าร่วมกระบวนการ และไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ AIC ภายหลังการทดลอง

ตัวแปร ก่อนกำรทดลอง

(n=15)

หลังกำรทดลอง

(n=15)

SD t df p-value

(1-tailed)
M SD M SD

ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
 กลุ่มทดลอง 40.5 6.63 36.1 6.1 -4.40 2.63 -1.050 28 .105
 กลุ่มเปรียบเทียบ 35.5 4.47 35.0 7.6 -0.53 2.56

ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่
 กลุ่มทดลอง 7.93 2.37 10.6 1.2 2.66 0.73 3.630 28 .001*

 กลุ่มเปรียบเทียบ 9.40 1.84 8.6 2.2 -0.93 0.57

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

การอภิปรายผล
 1.  วัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วม

กระบวนการ AIC มีความต้ังใจในการไม่สูบบุหรี่

มากกว่ากลุ ่มเปรียบเทียบสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

กระบวนการ AIC เป็นกระบวนการทีท่�าให้วยัรุน่ชายใน

สถานสงเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
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การรับรู้ถึงปัญหาของตนเอง วางแผนและประเมินผล 

พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

สถานสงเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 

การสร้างการยอมรบัจากผูอ้ืน่ (A) ขัน้ตอนนีว้ยัรุน่ชาย

ได้วิเคราะห์สถานการณ์สูบบุหรี่ของวัยรุ ่นไทยใน

ปัจจุบันและภายในสถานสงเคราะห์ (A1) ท�าให้มี

โอกาสแสดงความคิดอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ 

ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม โดย

กลุ่มมีความคิดเห็นว่าการสูบบุหร่ีของวัยรุ่นในสังคม

ไทยปัจจุบัน และภายในสถานสงเคราะห์มีจ�านวนมาก 

มี ก า ร สู บ ท่ี เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ  ถึ ง แ ม ้ ภ า ย ใ น

สถานสงเคราะห์จะมีการควบคุมดูแลโดยพ่อบ้าน

แม่บ้าน และมีกฏระเบียบห้ามการสูบบุหร่ีแล้วก็ตาม 

ส่วนใหญ่รบัรูถ้งึผลกระทบของการสบูบหุรีเ่ป็นอย่างดี 

ได้แก่ การก่อให้เกิดการเจ็บป่วย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

ท�าให้เสพติดและน�าไปสู ่สารเสพติดอื่นๆ การถูก

ลงโทษเนื่องจากผิดระเบียบ กิจกรรมนี้ท�าให้วัยรุ่นได้

ย้อนคิดทบทวนตัวเอง และตระหนักถึงปัญหาของ

การสูบบุหรี่ที่เกิดในสถานสงเคราะห์ ตลอดจนผลกระ

ทบต่อตนเองทางด้านร่างกาย จติใจ และสงัคม น�าไปสู่

กิจกรรมต่อไป เพื่อก�าหนดแนวทางและเป้าหมายร่วม

กันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (A2) โดยกลุ่มช่วยกัน

วาดภาพฝัน เป็นภาพที่สะท้อนถึงสถานสงเคราะห์ที่มี

ความร่มรืน่ เป็นระเบยีบ ได้รบัการดแูลจากพ่อบ้านแม่

บ้านอย่างใกล้ชิด และมีการคอยสอดส่องดูแล มีการ

ตดิป้ายห้ามสบูบหุรีบ่รเิวณต่างๆ ภาพนีส้ะท้อนให้เหน็

ความตัง้ใจของวยัรุน่ทีต้่องการแก้ไขปัญหาการสบูบหุรี่

ภายในสถานสงเคราะห์ 

 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาแนวทางที่มี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จ โดยให้กลุ ่มร ่วมกันคิด

สร้างสรรค์กจิกรรมเพ่ือบรรลตุามภาพฝันทีว่าดไว้ (I1) 

วัยรุ่นแต่ละกลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็นกันอย่าง

ทัว่ถงึ และสรปุกจิกรรมทีไ่ด้ทัง้หมด ดงันี ้1.) กจิกรรม

สร้างและพัฒนาแกนน�าไม่สูบบุหร่ีในสถานสงเคราะห์ 

2.) กจิกรรมพีเ่ตอืนน้อง 3.) กจิกรรมประกวดค�าขวญั 

4.) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ 

และช่วยผ่อนคลายความเครียด 

 ขั้นตอนที่  3 ตัวแทนวัยรุ ่นและผู ้วิจัยจัด

ประชมุน�าเสนอกจิกรรมต่อผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที ่ผูม้ี

ส่วนเกีย่วข้อง เพือ่รบัทราบข้อมลู ให้ข้อเสนอแนะ และ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (C1) หลังจากน้ันได้ช่วย

กันท�าแผนทีม่คีวามละเอียดสามารถน�าไปสูก่ารปฏบิติั

ที่ชัดเจน (C2) โดยการให้ผู้รับผิดชอบช่วยกันระบุ

รายละเอียดแผนงานน�าไปสู่การปฏิบัติจริงในสัปดาห์

ที่ 4-6 

 ผลการเข้าร่วมกระบวนการ AIC ดังกล่าว

ข้างต้น เกดิจากความมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิของวยัรุ่น 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์ ที่รับรู้

เข้าใจถงึสถานการณ์ คิดหาวธิดี�าเนนิการ และการสร้าง

แนวทางปฏิบติัร่วมกันเป็นกระบวนการทีจ่ะปฏบิติัรวม

กัน อย่างให้เกียรติ เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด

สัมพันธภาพท่ีดี ท�าให้วัยรุ ่นเกิดความตระหนักถึง

ปัญหา พลังความร่วมมือและศักยภาพภายในของตน 

จึงเกิดความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะไม่สูบบุหร่ีอันจะน�าไปสู่

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหร่ีต่อไปในอนาคต 

เนือ่งจากความตัง้ใจทีจ่ะท�าพฤตกิรรมเป็นแรงจงูใจให้

บคุคลเกิดการแสดงพฤติกรรม และถือเป็นตัวกลางใน

การท�านายพฤติกรรมที่ ดีที่สุด13 สอดคล ้องกับ

การศึกษาที่ผ่านมา8, 9 

 2.  วัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วม

กระบวนการ AIC มทีศันคตต่ิอการสบูบหุรีไ่ม่แตกต่าง

กับกลุ ่มเปรียบเทียบ ทั้ งนี้  เนื่องจากวัย รุ ่นใน

ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ทั้ ง ใ น ก ลุ ่ ม ท ด ล อ ง แ ล ะ ก ลุ ่ ม

เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการสูบบุหรี่

ค่อนข้างต�า่ หมายถงึการมีทศันคตทิีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการ

สูบบุหร่ีอยู ่แล้ว จากการเรียนในระบบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเก่ียวกับ

โทษของสารเสพติดและบุหรี่ และได้รับการอบรม

สั่งสอนที่เน้นย�้าโทษของสารเสพติดโดยผู้ปกครอง 

พ่อบ้านแม่บ้านในสถานสงเคราะห์ รวมถึงการได้รับ
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อิทธิพลจากสื่อต่างๆ ท�าให้รู้จักและเข้าใจถึงโทษของ

สารเสพติดเป็นอย่างดีอยู่แล้ว นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง

เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.3) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์

การสูบบุหรี่ ซึ่งย่อมเป็นผลมาจากความคิด ความเชื่อ

ทีม่ต่ีอการสบูบหุรี ่การเข้าร่วมกระบวนการ AIC จงึไม่

ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการสูบบุหรี่

แตกต่างไปจากเดิมมากนัก สอดคล้องกับการศึกษา

ของสุนทร เสรศาสตร์, ปรียาภรณ์ พาเรือง, ชลลดา 

ไชยกุลวัฒนา, นิยม จันทร์นวล และอนันท์ ไชยกุล

วฒันา17 ในนกัเรยีนระดับประถมศกึษาปีที ่5-6 พบว่า 

ทัศนคติของนักเรียนภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

ไม่สูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  พยาบาลหรอืบคุลากรทีเ่กีย่วข้องควรน�า

กระบวนการ (AIC) ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการ

สูบบุหรี่ของวัยรุ่น 

2.  ผู ้บริหารหรือผู ้มีบทบาทเชิงนโยบาย

สามารถน�ากระบวนการ (AIC) ไปเป็นแนวทางในการ

ป้องกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ของวัย

รุ่นกลุ่มนี้ 

3.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการติดตาม

ระยะหลังการทดลองเป็นระยะๆ 
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