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Abstract
This systematic review aimed to provide an up-to-date overview of, and to synthesize factors
affecting smoking prevention behavior among adolescents. A systematic search of electronic
database and grey literature from 2007 to 2016 identified sixteen studies that also met the inclusion
criteria and quality appraisal. A statistical meta-analysis for quantitative data and thematic
synthesis for qualitative data were used for data analysis. Based on the meta-analysis, the findings
showed that learning process for developing life skills program and social support from parents,
teacher and peer group affecting smoking prevention behavior among adolescence, and promoting
self-efficacy program and attitude toward smoking affecting smoking avoidance behavior among
adolescence. Based on the thematic synthesis, revealed that four themes affecting smoking
prevention behavior among adolescence; such as smoking prevention policy operation in school,
teachers’ role in smoking prevention, non-smoking norm and family functioning. The essential
factors affecting smoking prevention behavior among adolescence were intrapersonal,
interpersonal and cultural and environment factors. These findings highlight the development of
guidelines to strengthen smoking prevention among adolescents.
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บทคัดย่อ
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมงานวิจัยและ
สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น เอกสารที่ทาการทบทวนในการวิจัยเป็น
งานวิจัยที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 โดยสืบค้นอย่างเป็น
ระบบจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ พบงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า
และการประเมินคุณภาพงานวิจัย จานวน 16 เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์อภิมานสาหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณและการสังเคราะห์แก่นเรื่องสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์อภิมานพบว่า โปรแกรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนทางสังคมจากผู้ปกครอง ครู และเพื่ อน มีผลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น และโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ มีผลต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น และผลการสังเคราะห์แก่นเรื่อง พบว่า มี 4 แก่นเรื่องที่สาคัญที่มีผล
ต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ การดาเนินนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน บทบาทใน
การป้องกันการสูบบุหรี่ของครู บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่ และการทาหน้าที่ของครอบครัว โดยพบว่า ปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น คือ ปัจจัยภายในบุคคล ปัจ จัยระหว่างบุคคล และปัจจัย
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยนี้สามารถชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกัน
การสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นต่อไป
คำสำคัญ: การป้องกันการสูบบุหรี่ วัยรุ่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสังเคราะห์งานวิจัย
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บทนา
ในทศวรรษที่ผ่านมา เริ่มมีการตื่นตัวและให้ความสนใจเรื่องบุหรี่กันมากขึ้น เนื่องจากบุหรี่เป็นสารเสพติด
ซึ่งไม่ได้จัดเป็นสารเสพติดที่ร้ายแรงและผิดกฎหมาย แต่เป็นสารเสพติดที่เสพติดได้ง่ายและเลิกได้ยาก มีอานาจ
การเสพติดสู ง (สถาบั น ควบคุมการบริ โภคยาสู บ , 2545) สารเคมีที่อยู่ในบุห รี่ทาให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลม
โป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง และมะเร็งหลอดลม (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ, 2557) ส่งผล
ให้เกิดการเสียชีวิตมากขึ้น องค์การอนามัยโลกระบุว่าการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และโรค
ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณปีละ 6 ล้านคน คาดการณ์ว่าในอีก
20 ปี จะมีผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากบุหรี่อาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนต่อปี โดยจานวน 80% ของการเสียชีวิต
เกิดขึ้นในประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่าและปานกลาง หากยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจเสียชีวิต
จากการสูบบุหรี่พุ่งขึ้นมากกว่า 1 พันล้านคนในศตวรรษที่ 21 (WHO, 2012) ในประเทศไทย การสูบบุหรี่ถือเป็น
สาเหตุอันดับ 3 ที่ทาให้ประชากรไทยเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รองจากการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัยและการดื่มสุรา โดยในแต่ละปีประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 42,000 52,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 115 คน (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2551)
จากการวิจัยเชิงสารวจ พบว่า ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มอัตราการสูบบุหรี่เ พิ่ม ขึ้น
ในทุก ๆ ปี โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 20.7 คิดเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จานวน 11.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556
ที่มีอัตราการสูบบุหรี่เพียงร้อยละ 19.9 โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจา ร้อยละ 18.2 และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นาน ๆ
ครั้ง ร้อยละ 2.5 (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) ทั้งนี้ แนวโน้มการบริโภคยาสูบเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นชาย
อายุ 11-20 ปี ในการสารวจปี พ.ศ. 2550 และเพศหญิง อายุ 15-24 ปี ตั้งแต่การสารวจปี พ.ศ. 2552 จนถึง
ปัจจุบัน (Benjakul et al., 2013) สอดคล้องกับข้อมูลว่าวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่เริ่มต้นสูบบุหรี่ ประมาณร้อยละ 80
(Centers for Disease Control and Prevention, 2007) ผู้ที่สูบบุหรี่จนติดเป็นนิสัยส่วนใหญ่เริ่มต้นพฤติกรรม
สูบบุหรี่ในช่วงวัยรุ่น (Fidler, Wardle, Brodersen, Jarvis, & West, 2006) สอดคล้องกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
(2558) พบว่า วัยรุ่นเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ยได้ 15.6 ปี และวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จะมีความเสี่ ยง
ที่จะเกิดการเสพติดนิโคติน (Kendler, Myers, Damaj, & Chen, 2013) เป็นเส้นทางที่จะนาไปสู่การเสพติดสุรา
กัญชา และโคเคน (Wagner & Anthony, 2002) นอกจากนี้ อาจนาไปสู่ปัญหาอื่นได้ในอนาคต ได้แก่ ปัญหาความ
รุ น แรง ทั้งการทะเลาะวิว าทและการใช้ อาวุธ (U.S. Department of Health and Human Services, 1994;
Dearden, Crookston, De La Cruz, Lindsay, Bowden, Carlston, & Gardner, 2007) ปัญหาการฆ่าตัว ตาย
(Hooman, Zahra, Safa, Hassan, & Reza, 2013; Peltzer & Pengpid, 2015) หรือการเสี่ยงต่อปัญหาทางเพศ
(Chiao, Yi, & Ksobiech, 2012; Yu et al., 2013) ดังนั้น การเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้วัยรุ่นสูบบุหรี่จึงเป็นสิ่งที่
ดีที่สุดในการลดภาระปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาจากการสูบบุหรี่
จากงานวิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศไทยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ศึกษาลักษณะพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของวัยรุ่ น ในแง่แบบแผนพฤติกรรม ความชุก และสาเหตุ ซึ่งล้วนเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ในปัจจุบัน มีการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการสู บบุหรี่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์ความรู้ด้านการป้ องกัน
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การสู บ บุ ห รี่ ในกลุ่ มวั ย รุ่ น ยั ง มีลั กษณะที่มี ความกระจัด กระจาย และยังไม่ได้ จั ดหมวดหมู่ ให้ อ ยู่ในกลุ่ ม ปั จ จั ย
ทางจิตวิทยาและสังคมอย่างชัดเจน จึงทาให้งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการสู บบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นขาด
ความต่อเนื่อง มองไม่เห็นภาพรวมของงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นกลุ่ ม วั ย รุ่ น ด้ ว ยทฤษฎี นิ เ วศวิ ท ยาของ Bronfenbrenner (1979) เป็ น แนวคิ ด ที่ เ น้ น
ทาความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในระบบต่าง ๆ ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล
จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น จะมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขื้ น ทั้ ง นี้ พั ฒ นาการของบุ ค คลจะเกิ ด ขึ้ น จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในระบบจุลภาค หรือบริบทแวดล้อมที่ใกล้ตัวที่สุด ส่วนโครงสร้างในระบบอื่น ๆ เป็น
ระบบที่อยู่ ไกลออกไปที่มีอิทธิพลต่อพัฒ นาการของบุค คลเช่นกัน ซึ่งโครงสร้างของทฤษฎีนิเวศวิทยาเหล่ านี้
จึงถือเป็นกรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ในการอธิบายการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทาให้
ได้ภาพรวมในแง่สหวิทยาการของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเชื่อว่าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ
มิได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในเพียงเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้
มุ่งให้ความสาคัญกับการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นด้วยวิธีการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เป็นการใช้วิธีการวัดที่มีความชัดเจนและเข้มงวด
ในการระบุ (Identify) ประเมิน (Critical Appraisal) และสังเคราะห์ (Synthesize) งานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ไม่ได้ค้นหาความจริงที่เป็นส่วน ๆ เพียงเท่านั้น หากแต่ค้นหาความจริง
ทั้งหมด (The Whole Truth) นั่นคือ ต้องค้นหาและตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูงเท่าที่มีอยู่ เพื่อตอบ
ปัญหาทางคลินิกที่ได้ตั้งไว้ โดยใช้การวิเคราะห์เมต้า เป็นวิธีการทางสถิติในการสรุปผลงานวิจัยต่าง ๆ (Mulrow,
Cook, & Davidoff, 1997) จะทาให้ได้งานวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัย โดยผล
ที่ได้จากการศึกษาจะทาให้ได้องค์ความรู้ในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญในบริบทของการป้ องกัน
การสู บ บุ ห รี่ ว่าเพราะเหตุใ ดกลุ่ มวัย รุ่ น เหล่ านี้ จึ งสามารถแสดงพฤติ กรรมป้ องกั นตนเองเพื่ อ ไม่ ให้ ตนเองเกิ ด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ และไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนป้องกันการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นได้อย่างครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น
2. เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การสืบค้นงานวิจัย
ผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กาหนดคาสาคัญ (Keywords) เป็นกลุ่มพฤติกรรม ได้แก่
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.1 กรณีเอกสารภาษาไทย: “ป้องกัน” “หลีกเลี่ยง” “การจัดการตนเอง” “สูบบุหรี่”
1. 2 กรณี เ อกสารภ าษาอั ง กฤษ: “Prevention” “Avoidance” “Self-Management”
“Smoking”
2. กาหนดแหล่งสืบค้นข้อมูลบทความจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Database) ทั้งงานวิจัย
ในประเทศไทย ได้แก่ TCI และงานวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ Scopus, Web of Science, ERIC, PsycINFO
3. กาหนดแหล่งสืบค้นข้อมูลรายงานการวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Grey Literature เช่น
ปริญญานิพนธ์ ได้แก่ ThaiLis, ProQuest รายงานการวิจัยสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ DRIC, TRC และเว็บไซต์ Google
Scholar
4. เมื่อทาการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่าง ๆ จึงจัดการเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยทั้งหมด
ที่สามารถสืบค้นได้ เข้าไปในโปรแกรม Mendeley Desktop เพื่อคัดกรองงานวิจัยที่มีความซ้าซ้อนออกไป
เกณฑ์คัดเข้า/คัดออก
ประเภทของการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
ในกลุ่มวัยรุ่น โดยการคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) ด้วยเครื่องมือ PICO สาหรับงานวิจัย
เชิงปริมาณ และเครื่องมือ PICo สาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังตาราง 1
ตาราง 1 เกณฑ์คัดเข้าจาแนกตามการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกณฑ์คัดเข้าตามการวิจยั เชิงปริมาณ (PICO)
P (Population or problem)
- กลุ่มวัยรุ่นอายุ 11-19 ปี ที่ยังไม่เคยมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มาก่อน
I (Intervention or exposure)
- ศึกษาตัวแปรจัดกระทา หรือตัวแปรที่สนใจ
C (Comparison or control)
- ศึกษากลุ่มเปรียบเทียบ หรือกลุ่มควบคุม
O (Outcome)
- การจัดการตนเอง, หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่, ป้องกันการสูบบุหรี่

เกณฑ์คัดเข้าตามการวิจยั เชิงคุณภาพ (PICO)
P (Population or problem)
- สาเหตุสาคัญที่ทาให้วัยรุ่นป้องกันการสูบบุหรี่คืออะไร
I (Interest)
- ศึกษาประสบการณ์ของการป้องกันสูบบุหรี่
Co (Context)
- ศึกษาบริบทของวัยรุ่นที่มีการป้องกันสูบบุหรี่

ส่วนการคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) มีรายละเอียดดังนี้
- ไม่ใช่รายงานการวิจัยฉบับเต็ม หรือบทความเข้าถึงเฉพาะบทคัดย่อ
- งานวิจัยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ต้องไม่ใช่งานวิจัยเชิงสารวจที่นาเสนอเฉพาะค่าความถี่และค่า
ร้อยละ และงานวิจัยที่นาเสนอค่าสถิติที่ไม่เพียงพอส าหรับการคานวณค่าขนาดอิทธิพล และสาหรับงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ต้องเป็นงานวิจัยที่นาเสนอแก่นเรื่อง (Theme)
ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกเฉพาะงานวิจัยตามเกณฑ์คัด เข้า/คัดออกดังกล่าว และผู้วิจัย 2 คนที่เป็นอิสระต่อกัน
ทาการคัดเลือก ว่าเข้าเกณฑ์คัดเข้า/คัดออกที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ผู้วิจัยทั้ง 2 คน จะต้องเห็นตรงกันว่างานวิจัยนั้น
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เห็นสมควรว่าจะคัดเข้าหรือคัดออก ถ้าเห็นไม่ตรงกัน จะแก้ปัญหาได้ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของบุ คคล
ที่สาม (ค่าความเชื่อมั่นแบบ Inter-Rater เท่ากับ 0.842)
การสกัดข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ส ร้ างแบบสกัด ข้ อ มูล (Data Extraction Form) โดยให้ ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสกัดข้อมูล จากนั้น ให้ผู้วิจัย 2 คนที่เป็นอิสระต่อกัน ทาการสกัดข้อมูลงานวิจัย
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้ามาแล้ว เมื่อเกิดปัญหาที่เห็นไม่ตรงกัน จะแก้ปัญหาด้วยการอภิปรายประเด็นนี้ร่วมกัน ข้อมูล
ที่สกัดได้ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัย ได้แก่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ 2) รายละเอียดเกี่ยวกับ
การวิจั ย ได้ แก่ ประเภทของการวิจัย วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย กลุ่ มเป้าหมาย ปั ญหาการวิจัย ประเภทของ
เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และ 3) รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย ได้แก่ ผลการวิจัย ตาราง
ค่าสถิติ
การประเมินคุณภาพงานวิจัย
เมื่ อ ท าการคั ด เลื อ กงานวิ จั ย เสร็ จ สิ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าแบบประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ประเภทต่ า ง ๆ
จากสถาบันโจแอนนาบริกส์ (The Joanna Briggs Institute, 2017) โดยทาการแปลแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ดังกล่าว แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของการแปลเนื้อความ รวมทั้งความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย จากนั้น ให้ผู้วิจัย 2 คนที่เป็นอิสระต่อกัน ทาการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ผ่าน
การคัดเลือกงานวิจัย มาแล้ว ถ้าเห็นไม่ตรงกัน จะแก้ปัญหาได้ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่ส าม
(ค่าความเชื่อมั่นแบบ Inter-Rater เท่ากับ 0.782)
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงทดลอง จานวน 13 ข้อ
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยกึ่งทดลอง จานวน 9 ข้อ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์
จานวน 8 ข้อ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์งานวิจัย
จานวน 11 ข้อ และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพ จานวน 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะประเมินคุณภาพ
งานวิจัย ตั้งแต่ “ใช่” (1 คะแนน) “ไม่แน่ใจ” (0.5 คะแนน) และ “ไม่ใช่” (0 คะแนน) โดยงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
จะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ส่วนงานวิจัยที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 80% ให้ทาการคัดงานวิจัยฉบับนั้นออก
การสังเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ Harden (2010) มี 3 ส่วน คือ 1) สาหรับงานวิจัย
เชิงปริมาณ ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ผู้วิจัยได้ประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) จากงานวิจัยแต่ล ะ
เรื่องด้วยวิธีการของ Cohen (1988) สาหรับงานวิจัยเชิงทดลอง และวิธีการของ Rosenthal (1984) สาหรับ
งานวิจั ย เชิงสหสั มพัน ธ์ นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบความไม่เ ป็นเอกพันธ์ (Heterogeneity) หรือความแตกต่ า ง
ของผลการวิจัยด้วยสถิติ Cochran’s Q ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าผลการวิจัยแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน
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และ I2 เป็นร้อยละของความผันแปรระหว่างผลการวิจัยที่เกิดขึ้นมาจากความแตกต่างของผลการวิจัยมากกว่า
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยบั ง เอิ ญ โดย I2= 0 แปลว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งของผลการวิ จั ย หาก I2 มี ค่ า มาก แสดงว่ า
มีความแตกต่างของผลการวิจัยมากด้วย (Higgins, Thompson, Deeks, & Altman, 2003) เมื่อพบว่า ผลการวิจัย
แต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน การสรุปรวมผลการวิจัยเข้าด้วยกันจึงควรใช้รูปแบบอิทธิพลเชิงสุ่ม (Randomeffect model) (Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein, 2009) และตรวจสอบอคติ จ ากการตี พิ ม พ์
(Publication bias) โดยใช้วิธีการทางสถิติ Begg (Begg & Mazumdar, 1994) 2) สาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้ วิ ธี สั ง เคราะห์ แ ก่ น เรื่ อ ง (Thematic synthesis) และ 3) น าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ใ น 2 ส่ ว นแรกมาบู ร ณาการ
(Integration) เข้าด้วยกัน
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่า มีงานวิจัยจานวน 810 เรื่อง ซึ่งเมื่อผ่าน
ขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ จึงทาให้ได้งานวิจัยจานวน 16 เรื่อง ประกอบด้วย งานวิจัยเชิง
ปริมาณจานวน 12 เรื่อง โดยส่วนนี้ดาเนินการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) และงานวิจัยเชิงคุณภาพจานวน
4 เรื่อง รวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่แทรกอยู่ในงานวิจัยเชิงปริมาณอีกจานวน 1 เรื่อง ทาให้มีงานวิจัย
เชิงคุณภาพจานวน 5 เรื่อง โดยส่วนนี้ดาเนินการสังเคราะห์แก่นเรื่อง (Thematic Synthesis) ดังภาพประกอบ 1
810 เรื่อง จากการสืบค้นงานวิจัยทั้งหมด
 376 เรื่อง มีความซ้าซ้อน
 155 เรื่อง เข้าถึงฉบับเต็มไม่ได้
279 เรื่อง ที่นามาพิจารณาตามเกณฑ์คัดเข้า-คัดออก
256 เรื่อง ไม่ตรงตามเกณฑ์คัดเข้า
23 เรื่อง ที่นามาพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจยั
7 เรื่อง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจยั

16 เรื่อง ที่สามารถนามาใช้ศึกษาได้

ภาพประกอบ 1 แผนผังการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดของ Harden (2010) มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์อภิมาน
ผู้วิจัยประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) จากงานวิจัยแต่ละเรื่อง งานวิ จัยบางเรื่องศึกษาตัวแปรหลายตัว
ค่าขนาดอิทธิพลในงานวิจัยแต่ละเรื่องจึงมีได้ตั้งแต่ 1 ค่าขึ้นไป ดังนั้น ค่าขนาดอิทธิพลจึงมีจานวนไม่เท่ากับจานวน
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งานวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ มีงานวิจัยที่นามาวิเคราะห์ จานวน 12 เรื่อง และมีค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 22 ค่า
ซึ่งสามารถจาแนกตัวแปรตาม นั่นคือ พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมป้องกัน
การสูบบุหรี่ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี่ ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของค่าขนาดอิทธิพล จาแนกตามกลุ่มตัวแปรตาม
พฤติกรรมป้องกัน
พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการจัดการตนเอง
ค่าสถิติ
การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่
ต่อการสูบบุหรี่
Mean
SD
95% CI
Kurtosis
Skewness
จานวนค่าขนาดอิทธิพล

0.934
0.505
0.546-1.322
-2.491
0.247
9

0.672
0.199
0.506-0.838
-1.469
0.602
8

0.436
0.274
0.096-0.777
-2.975
-0.288
5

จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และ
พฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี่ มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.934, 0.672 และ 0.436 ตามลาดับ
และการกระจายของค่าขนาดอิทธิพลแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันมากนัก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.199 0.505 เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
ตัวแปร/โปรแกรม
พฤติกรรมป้องกัน
การสูบบุหรี่

พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่

1. โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
2. โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่
3. โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตน
4. โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง
5. โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
6. โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
7. การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง
8. การได้รับแรงสนับสนุนจากครู
9. การได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อน
1. ทักษะการจัดการกับปัญหา
2. ทักษะการแก้ปัญหา

D
1.505
0.600
0.531
0.542
0.426
0.455
1.500
1.424
1.424
0.519
0.460
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ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองต่อการสูบบุหรี่

Factors Affecting Smoking Prevention Behavior among Adolescents

ตัวแปร/โปรแกรม
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการสอนตนเอง
5. ทักษะการได้มาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม
6. ทักษะทางสังคม
7. ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
8. โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
1. โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐาน
3. โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิต
ร่วมกับการชี้แนะนโยบายเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่
4. โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง
5. โปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
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D
0.510
0.786
0.550
0.657
0.931
0.966
0.169
0.675
0.501
0.129
0.708

จากตาราง 3 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลจานวน 9 ตัว
ทั้งนี้ โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด เท่ากับ 1.505 รองลงมา
คือ การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง การได้รับแรงสนับสนุนจากครู การได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อน มีค่า
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.500, 1.424 และ 1.424 ตามลาดับ ส่วนโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีค่าขนาดอิทธิพลต่าสุดเท่ากับ 0.426
ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลจานวน 8 ตัว
ทั้งนี้ โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุดเท่ากับ 0.966 รองลงมา คือ ทัศนคติต่อ
การสู บ บุ ห รี่ ทั ก ษะการสอนตนเอง ทั ก ษะทางสั ง คม มี ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.931 , 0.786 และ 0.657
ตามลาดับส่วนทักษะแก้ปัญหา มีค่าขนาดอิทธิพลต่าสุดเท่ากับ 0.460
ค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี่ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผล
จานวน 5 ตัว ทั้งนี้ โปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีค่าขนาดอิทธิพล
สูงสุดเท่ากับ 0.708 รองลงมา คือ โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐาน และโปรแกรมสุขศึกษา
โดยการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับการชี้แนะนโยบายเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ มีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.675 และ 0.501 ตามลาดับ ส่วนโปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง มีค่าขนาด
อิทธิพลต่าสุดเท่ากับ 0.026
การตรวจสอบความไม่เป็นเอกพันธ์ (Heterogeneity) ด้วยสถิติ Cochran’s Q และ I2 พบว่า 1) ความไม่
เป็นเอกพันธ์ของค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ พบว่า ค่า Cochran
Q = 68.397 (df = 8) มีนั ย ส าคัญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.01 และมีค่า I2 = 88.3% แสดงว่า ค่าขนาดอิ ท ธิ พ ล
มีความไม่เป็นเอกพันธ์ 2) ความไม่เป็นเอกพันธ์ของค่าขนาดอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติ กรรม
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หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ พบว่า ค่า Cochrane Q = 45.807 (df = 7) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า I2
= 84.7% แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลมีความไม่เป็นเอกพันธ์ และ 3) ความไม่เป็นเอกพันธ์ของค่าขนาดอิทธิพลของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี่ พบว่า ค่า Cochrane Q = 16.387 (df = 4)
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่า I2 = 75.6% แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิ พลมีความไม่เป็นเอกพันธ์ ดังนั้น
ผลการวิจัยแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน การรวมผลการวิจัยจึงควรใช้รูปแบบอิทธิพลเชิงสุ่ม
รูปแบบอิทธิพลเชิงสุ่ม (Random-Effect Model) พบว่า 1) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
ผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ เท่ากับ 0.912 (95% CI: 0.614-1.230) 2) ค่าขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เท่ากับ 0.652 (95% CI: 0.568-0.735) 3) ค่าขนาดอิทธิพล
รวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี่ เท่ากับ 0.451 (95% CI: 0.2660.637) โดยค่าขนาดอิทธิพลรวมทั้งสาม พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์ (Publication Bias) ใช้วิธีการ Begg พบว่า ค่า Kendall’s Tau ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า Funnel Plot มีลักษณะที่สมมาตร นั่นคือ ไม่พบอคติที่เกิดจากการตีพิมพ์ จึงทาให้ผล
การวิเคราะห์อภิมานในครั้งนี้มีความเหมาะสม
2. ผลการสังเคราะห์แก่นเรื่อง
มีงานวิจั ย ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ 5 เรื่อง ที่ส ามารถนาข้อมูล มาสั งเคราะห์ แก่นเรื่อง
(Themetic synthesis) เกณฑ์ในการเลื อกงานวิจัยนั้น ผู้ วิจัยกาหนดขอบเขตเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
การสั งเคราะห์ แ ก่น เรื่ อง (Thematic Synthesis) จาเป็นต้องอาศัย แก่นเรื่ อง (Theme) ที่ปรากฎขึ้ น
ของแต่ละงานวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสังเคราะห์แก่นเรื่องอยู่ 3 ขั้นตอน (Thomas & Harden, 2008) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การให้รหัสหัวข้อ (Coding Text) จากข้อค้นพบของการศึกษา พบว่า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่เท่านั้น ไม่พบงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และ
พฤติกรรมการจัดการตนเองต่อการสูบบุหรี่ ดังตาราง 4
ตาราง 4 สรุปประเด็นแก่นเรื่องทั้งหมด
แก่นเรื่อง (Themes)
- การกาหนดนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานสาธารณสุข
- กิจกรรมการป้องกันการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียน
- การประเมินผลการชี้แนะนโยบายเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่
- การประกาศใช้นโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
- การชักจูงโดยกลุ่มนักเรียน
- การสร้างเครือข่ายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว
- การสอนสุขศึกษาเกีย่ วกับบุหรี่ให้แก่เยาวชน
- การสร้างเครือข่ายครอบครัวป้องกันการสูบบุหรี่ทเี่ ข้มแข็ง - การส่งเสริมให้เยาวชนออกกาลังกาย
- การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่
- การใช้สื่อต้านบุหรี่
- การเลี้ยงดูบตุ รหลานที่ดี
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แก่นเรื่อง (Themes)
- การสร้างความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ของเพื่อน - การส่งเสริมให้ชุมชนได้ฟังธรรมเทศนาเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชน
ภายในชุมชน
หลีกเลี่ยงบุหรี่
- ความต้องการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่
- การสานต่อนโยบายเพื่อรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
- การให้ทากิจกรรมที่หลากหลาย
- ความมั่นใจในความรู้เกีย่ วกับเนือ้ หาในโปรแกรม
- การสร้างข้อความต่อต้านบุหรี่
- การตระหนักรู้ในอันตรายจากบุหรี่และอุตสาหกรรมยาสูบ - การสอนบทเรียนให้ตระหนักเกี่ยวกับบุหรี่ สอนทักษะต่าง ๆ
- การสร้างข้อความเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
- การบังคับใช้นโยบายปลอดบุหรี่
- การรณรงค์มุมมองทางบวกเพื่อการไม่สูบบุหรี่
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ปกครอง
- การทารูปกราฟฟิคเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่
- การใช้สื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการต่อต้านบุหรี่

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแก่นเรื่องเชิงบรรยาย (Developing Descriptive Themes) เริ่มจากนาแก่นเรื่อง
ต่าง ๆ มาทาการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแก่นเรื่อง โดยจัดกลุ่มให้อยู่ด้วยกันในโครงสร้างลาดับ
ขั้น จึงทาให้ได้แก่นเรื่องเชิงบรรยาย (Descriptive Themes) ที่อธิบายถึงสิ่งที่ทาให้เกิดการป้องกันการสู บบุหรี่
ในกลุ่มวัยรุ่น
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแก่นเรื่องเชิงวิเคราะห์ (Analytical Themes) จากนั้นจึงนาแก่นเรื่องเชิงบรรยาย
(Descriptive Themes) มารวมเข้าด้วยกันเป็นเรื่องเดียวกับคาถามการวิจัย โดยพิ จารณาสิ่งที่ต้องการค้นหา
นั่ น คือ ปั จ จั ย เชิงสาเหตุที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสู บบุห รี่ในกลุ่ มวัยรุ่น แล้ ว สร้างขึ้นมาเป็นแก่นเรื่อง
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Themes) ดังตาราง 5
ตาราง 5 การพัฒนาแก่นเรื่องเชิงบรรยายและแก่นเรื่องเชิงวิเคราะห์
แก่นเรื่องเชิงวิเคราะห์
แก่นเรื่องเชิงบรรยาย
(Analytical Themes)
(Descriptive Themes)
1. กำรดำเนินกำรนโยบำย การกาหนดนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่
ป้องกันกำรสูบบุหรี่
แนวทางการนานโยบายป้องกันการ
ในโรงเรียน
สูบบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ
การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่
การประเมินผลนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่
เครือข่ายป้องกันการสูบบุหรี่
2. บทบำทในกำรป้องกัน
กำรสูบบุหรีข่ องครู

บทบาทของครูในห้องเรียน

บทบาทของครูนอกห้องเรียน

แก่นเรื่อง
(Themes)
- การกาหนดนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- การประกาศใช้นโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- การบังคับใช้นโยบายปลอดบุหรี่
- การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
- การสานต่อนโยบายเพื่อรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
- การประเมินผลการชี้แนะนโยบายเพือ่ ป้องกันการสูบบุหรี่
- การสร้างเครือข่ายป้องกันการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียน
- การชักจูงโดยกลุ่มนักเรียน
- การสอนสุขศึกษาเกีย่ วกับบุหรี่ให้แก่เยาวชน
- ความมั่นใจในความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในโปรแกรม
- การสอนบทเรียนให้ตระหนักเกี่ยวกับบุหรี่ สอนทักษะต่าง ๆ
- การตระหนักรู้ในอันตรายจากบุหรี่และอุตสาหกรรมยาสูบ
- การรณรงค์มุมมองทางบวกเพื่อการไม่สูบบุหรี่
- กิจกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- การให้ทากิจกรรมที่หลากหลาย
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แก่นเรื่องเชิงวิเคราะห์
(Analytical Themes)
3. บรรทัดฐำน
กำรไม่สูบบุหรี่

แก่นเรื่องเชิงบรรยาย
(Descriptive Themes)
สื่อสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่

ชุมชนสร้างบรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่

4. กำรทำหน้ำที่
ของครอบครัว

สัมพันธภาพภายในครอบครัว

การสร้างเครือข่ายครอบครัว
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แก่นเรื่อง
(Themes)
- การเข้ามีส่วนร่วมของหน่วยงานสาธารณสุข
- การใช้สื่อต้านบุหรี่
- การใช้สื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการต่อต้านบุหรี่
- การสร้างข้อความต่อต้านบุหรี่
- การสร้างข้อความเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
- การทารูปกราฟฟิคเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่
- การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่
- ความต้องการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่
- การส่งเสริมให้ชุมชนได้ฟังธรรมเทศนาเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชน
หลีกเลี่ยงบุหรี่
- การสร้างความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ของเพื่อนภายใน
ชุมชน
- การเลี้ยงดูบุตรหลานที่ดี
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว
- การเสริมสร้างเยาวชนให้ออกกาลังกาย
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ปกครอง
- การสร้างเครือข่ายครอบครัวป้องกันการสูบบุหรี่ที่เข้มแข็ง

จากตาราง 5 ท าให้ ไ ด้ แ ก่ น เรื่ อ งที่ ส ร้ างขึ้ นใหม่ จ านวน 4 แก่ น เรื่ อ ง นั่ น คื อ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่มีผ ล
ต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ 1) การดาเนินการนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
2) บทบาทในการป้องกันการสูบบุหรี่ของครู 3) บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่ และ 4) การทาหน้าที่ของครอบครัว
3. ผลการบูรณาการการสังเคราะห์ข้อมูล
Harden (2010) กล่าวถึงแนวคิดการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการผสานวิธี (MixedMethods Systematic Review) โดยนาข้อค้นพบที่ได้ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
อภิมาน ซึ่งได้พิจ ารณาเฉพาะที่มีค่าขนาดอิทธิพลระดับสู งมากกว่า 0.8 (Cohen, 1988) และการสั งเคราะห์
แก่นเรื่อง ทาให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น สามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยภายใน
บุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังภาพประกอบ 2

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปัจจัยภายในบุคคล
- โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
- โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
- ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
ปัจจัยระหว่างบุคคล
- การทาหน้าทีข่ องครอบครัว
- การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง
- การได้รับแรงสนับสนุนจากครู
- การได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อน

- พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
- พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

ปัจจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- การดาเนินการนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- บทบาทในการป้องกันการสูบบุหรี่ของครู
- บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบ 2 สรุปผลการสังเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน
จากภาพประกอบ 2 เมื่อคัดเลือกเฉพาะที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูง รวมกับผลการสังเคราะห์แก่นเรื่อง ทาให้
เหลือเฉพาะพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า มี 3 กลุ่มปัจจัย
หลัก คือ 1) ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ โปรแกรมสร้าง
เสริ มสมรรถนะแห่ ง ตน ทัศนคติต่อการสู บ บุห รี่ 2) ปัจจัยระหว่างบุค คล ได้แก่ การทาหน้าที่ข องครอบครั ว
การได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ครู และเพื่ อ น และ 3) ปั จ จั ย วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
การดาเนินการนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน บทบาทในการป้องกันการสูบบุหรี่ของครู บรรทัดฐานการไม่
สูบบุหรี่
การอภิปรายผล
ผู้ วิจั ย ได้ห ยิ บ ยกประเด็น ข้อค้น พบที่ส าคัญในแต่ล ะส่ ว นมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับ แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อสังเกตให้กับผู้ที่สนใจศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่ม
วัยรุ่น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์อภิมาน จากผลการศึกษาค่าขนาดอิทธิพลตามปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรม
ป้ องกัน การสู บ บุ ห รี่ ในกลุ่ ม เยาวชน พบว่า โปรแกรมจัด กระท าที่มี ค่ า ขนาดอิท ธิ พลสู งสุ ด นั่นคือ โปรแกรม
การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นว่า ตัวแปรจัดกระทาในงานวิจัยเชิงทดลองมีผล
ต่อพฤติกรรมป้ องกัน การสู บบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากโปรแกรมทดลองหรือชุดฝึ กอบรมต่าง ๆ
เป็นตัวแปรอิสระที่มีการจัดกระทาที่มุ่งให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม นาไปสู่การทาให้บุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ จากงานวิจั ยของดวงกมล มงคลศิลป์ (2550) เห็นว่า กระบวนการ
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เรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura (1986) จะทาให้เด็กวัยรุ่นเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทักษะชีวิต
ในด้านการตระหนักในตนเองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการปฏิเสธ
ซึ่งทักษะชีวิตเปรียบเสมือนตัวเชื่อมโยงความรู้ เจตคติและค่านิยมของบุคคล กับความสามารถทางจิตสังคม แม้ว่า
จะมีความรู้เพียงอย่างเดียว บางครั้งก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ทักษะชีวิตต้องได้รับมาจากการฝึกฝนความสามารถขั้น
พื้ น ฐานในการเผชิ ญ ปั ญ หาและสิ่ ง ท้ า ทายต่ า ง ๆ สามารถปรั บ ตั ว และเลื อ กทางเดิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
หากบุคคลมีทักษะชีวิตแล้ว โอกาสในการเกิดความสามารถทางจิตสังคมก็จะเร็วยิ่งขึ้น ทักษะชีวิตจึงเป็นตัวกระตุ้น
หรือแรงจูงใจที่จะเผชิญปัญหา ปรับตัว และจัดการสิ่งท้าทายรอบตัว เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวก (WHO,
1993: 4) เช่น การพบเจอกั บสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ สามารถเกิด พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา พบว่า การฝึกฝนทักษะชีวิตให้กับเด็กวัยรุ่น จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมป้องกัน
การสูบบุหรี่ได้ (Botvin, Eng, & Williams, 1980) ส่วนตัวแปรที่มีค่าขนาดอิท ธิพลสูงสุด นั่นคือ การได้รับแรง
สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ครู และเพื่อน สะท้อนให้ เห็ นว่า การสนับสนุนทางสั ง คมเป็ นตัว แปรทางสั ง คมที่ มี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมหลี กเลี่ ย งการสู บ บุ ห รี่ บุคคลที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่ มวัยรุ่น จะเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือเสริมแรงเพื่อให้วัยรุ่นสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ได้
2. ผลการสังเคราะห์แก่นเรื่อง ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพล้วนศึกษาพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่ม
วั ย รุ่ น ท าให้ ไ ด้ แ ก่ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การด าเนิ น การนโยบายป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นโรงเรี ยน บทบาทใน
การป้องกันการสูบบุหรี่ของครู บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่ และการทาหน้าที่ของครอบครัว จะเห็นได้ว่าแก่นเรื่อง
ดังกล่าวทั้งหมดให้ความสาคัญกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่น ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โรงเรียน สื่อ ชุมชน และครอบครั ว เป็นตัวแทนที่ช่วยให้นักเรียนหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกันการสูบบุหรี่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2549) ศึกษากลวิธีที่สาคัญในการป้องกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยนาครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานเพื่อ
ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน มีโครงการที่มุ่งพัฒนาปัจจัยภายนอกของนักเรียน เป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่อาจเอื้อหรือสนับสนุนให้นักเรียนสูบบุหรี่ ทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้าน โรงเรียน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่
ซึ่งการดาเนินงานป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนจะประสบผลสาเร็จหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
หรือบริบทของชุมชน และปัจจัยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างของชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดี
ของคนในชุ ม ชน ความพร้ อ มและความเข้ ม แข็ งของผู้ น าชุม ชน สั ม พั น ธภาพที่ ดี ภ ายในครอบครัว ตลอดจน
ความเข้มแข็งของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น โดยปัจจัยภายนอกเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่ช่วยให้เยาวชน
เกิดพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบต่าง ๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. จากข้อค้นพบในประเด็นขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่ม
เยาวชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรสนใจหรือให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดกระทาเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น ทั้งนี้ จะทาให้ชุดฝึกอบรมให้กับวัยรุ่นในการพัฒนา
ทักษะชีวิต หรือการรับรู้ความสามารถของตน เพื่อให้มีความสามารถในการจัด การกับสภาพแวดล้อมรอบตัวที่มีสิ่ง
ยั่วยุเป็นจานวนมาก ผลการวิจัยดังกล่าวนี้จะช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าโปรแกรมการจัดกระทาสร้างให้เกิด
การป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ได้ และทาให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
ป้องกันการสูบบุหรี่
2. จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรจัดกระทาที่มีค่าขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ จานวน 2 เรื่อง
ทั้งโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน เป็นโปรแกรม
ที่ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสั ง คม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura (1986) ทั้ ง หมด ส่ ว นตั ว แปรจั ด
กระท าแบบเดี ย วกั น ได้ แ ก่ โปรแกรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี อื่ น ๆ จะมี ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลต่ า
อาจเป็ น ไปได้ ว่ า รู ป แบบกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรมที่ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสั ง คมนี้ จ ะช่ ว ยท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจศึกษา จึงควรทบทวนการสร้าง
ตั ว แปรจั ด กระท าหรื อ การสร้ า งและพั ฒ นาชุด ฝึ ก อบรมตามแนวคิ ด ทฤษฎีปั ญ ญาสั ง คม เพื่ อ ให้ ไ ด้ โ ปรแกรม
การจัดกระทาที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น
3. จากการบูรณาการผลการสังเคราะห์ งานวิจัยดังกล่าว ทาให้ได้ข้อค้นพบที่เป็น 3 กลุ่มปัจจัยหลัก ได้แก่
ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความครอบคลุม
พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น จึงเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบ
บุหรี่ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. โรงเรียนควรสร้างนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเสริมสร้างทักษะชีวิตหรือพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะชีวิตให้กับนักเรียนวัยรุ่นอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2. โรงเรี ย นควรมี ก ารก าหนดนโยบายป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นโรงเรี ย น โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริ ห าร
ครูประจาชั้น และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการสร้างนโยบายปลอดบุหรี่ในโรงเรียน
ด้วย
3. ทางภาครัฐและเอกชนควรกาหนดเป็นนโยบายให้ชุมชนและสื่อสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานที่สะท้อน
ถึงการไม่สูบบุหรี่ให้มากขึ้น ทาให้กลุ่ มเยาวชนเห็นว่าในชุมชนและสื่อชื่นชมบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกว่าตนเองไม่ควรมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
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4. ภาครัฐให้ความสาคัญกับนโยบายเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวมากขึ้น มีการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวให้
มีความสมบูรณ์ มีความเอาใจใส่รักใคร่กลมเกลียวกันภายในครอบครัว และเสนอแนะให้ครอบครัวแต่ละครอบครัว
มีการร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มครอบครัวให้สามารถป้องกันเยาวชนให้หลีกห่างจากบุหรี่ได้
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