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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนจ่าทหารเรือกลุม่ ทดลองกับกลุม่
ควบคุม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้คอื นักเรียนจ่าทหารเรือทีส่ บู บุหรีอ่ ยูเ่ ป็นประจ�ำมีระดับการติดนิโคตินเล็กน้อยน�ำมาสุม่ อย่าง
ง่ายโดยการจับสลากจ�ำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ10 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองและแบบบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประจ�ำ
วันด้วยตนเอง แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนทดลอง ระยะการทดลอง และระยะหลังทดลอง วิเคราะห์
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการสูบบุหรีร่ ะหว่างวิธกี ารทดลองกับระยะของการทดลอง และเปรียบเทียบพฤติกรรม
การสูบบุหรี่เป็นรายคู่ ด้วยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะ
การทดลองและหลังทดลองที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
คำ�สำ�คัญ : การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเอง | พฤติกรรมการสูบบุหรี่ | นักเรียนจ่าทหารเรือ

ABSTRACT
The purpose of this research was to compare the smoking behavior of Naval Rating Students
in the experiment and in the control groups. The sample consisted of the students who smoke
on regular basis and had less nicotine dependence, A random sampling was employed to get 20
students then divided into 2 groups. Each group contained 10 students for experiment and the
control groups. The instrument used in the study was the Counseling group Self-Management
Program and self-record smoking habit. The study was designed into 3 phases pre-trial, trial and
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post- trial. The analysis of variance was used to identify smoking behavior during the trial and
the duration of the trial periods. Then divided smoking behavior in pairs to get the results by
using Least Significant Difference.
The results showed that the students in the experiment group had smoking behavior less than
students in the control group both during the trial and post-trial phase at .05 level of significance
Keyword : Self-Management group counseling, Reduce smoking behavior

บทนำ�
สถิติการสูบบุหรี่ปี 2552 ระบุว่ามีประชากรโลก
สูบบุหรี่ประมาณ 1,300 ล้านคนจากประชากรทั่วโลก
ทั้งหมด 6,800 ล้านคน หมายความว่าประชากรร้อยละ
20 ทั่วโลกเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคจาก
บุหรี่ปีละกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก หรือประมาณ 6 วินาที
ตาย 1 คน ดังนั้นหากไม่ได้รับการแก้ไขคาดการณ์ได้ว่า
ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า หรือ ราวปี ค.ศ.2030 จ�ำนวน
ผู้สูบบุหรี่ในโลกจะเพิ่มเป็น 1,600 ล้านคน และจ�ำนวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากบุหรี่จะเพิ่มเป็น 10 ล้านคนต่อปี
(The quits smoking hub,2009)แสดงให้เห็นว่าบุหรี่
เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตประชากรไปเป็นจ�ำนวนมาก หาก
ในสังคมปัจจุบันยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการรณรงค์เพื่อ
การลด ละ เลิกบุหรี่แล้ว อาจท�ำให้ในอนาคตต้องสูญ
เสียประชากรด้วยสาเหตุจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็นสอง
เท่าจากปัจจุบัน
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สถานการณ์การ
สูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย แต่
ที่ส�ำคัญคือสถิติการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยกลับเพิ่มสูง
ขึน้ ถึงร้อยละ 12.1 โดยมีอายุเฉลีย่ ทีเ่ ริม่ สูบบุหรี่ คือ 18 ปี
(ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.),2550) เนือ่ งจากเด็กและ
เยาวชนเป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญของบริษทั บุหรี่ ทดแทน
ลูกค้าเก่าที่เริ่มเจ็บป่วยจนต้องเลิกสูบและทยอยเสียชีวิต
ด้วยโรคที่เกิดจากบุหรี่ที่มีกว่า 25 โรค ดังนั้นเราจึงควร
ให้ความส�ำคัญในการรณรงค์และช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ใน
กลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในกลุ่มของทหารซึ่งเป็น
บุคลากรที่ส�ำคัญซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องประเทศ

บุคลากรเหล่านี้จึงจ�ำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อันเนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์แม้มีประสิทธิภาพเพียงใด
ก็ตาม แต่เมือ่ ขาดผูม้ ปี ระสิทธิภาพไปใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
เหล่านั้นก็ย่อมขาดความหมาย
การเลิกบุหรี่มีหลายวิธี เช่น วิธีหักดิบ คือ เลิก
ด้วยตัวเองโดยอาศัยก�ำลังใจอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่
ประสบความส�ำเร็จน้อย แค่รอ้ ยละ 5-7 ของผูส้ บู บุหรีแ่ ละ
มักจะหันกลับมาสูบอีก วิธีการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ การใช้
ยาสามารถช่วยลดความทรมานจากอาการถอนยานิโคติน
มีข้อดีท�ำให้ผู้สูบบุหรี่ลดภาวะเสพติดทางจิตใจ คือผู้สูบ
บุหรี่จะไม่รู้สึกถึงความสุข ความพอใจ หรือใช้แล้วมีชีวิต
ชีวา คลายเครียด แต่การใช้ยาจะช่วยระงับหรือบรรเทา
ป้องกันอาการถอนยาจากนิโคตินเท่านั้น การใช้ยาอย่าง
เดียวโอกาสที่ผู้สูบบุหรี่จะเลิกบุหรี่ มีแค่ร้อยละ10-30 ที่
ระยะเวลา 1 ปี วิธีการใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบ�ำบัด
โดยสอนวิธใี ห้ผสู้ บู บุหรีม่ กี ารพัฒนาทักษะ เรียนรูว้ ธิ ตี อ่ สู้
และแก้ปญ
ั หากับการเสพติดบุหรีท่ างจิตใจ และทางสังคม
หรือ นิสัยความเคยชิน โดยการเรียนรู้ทักษะในการแก้
ปัญหา การหลีกเลีย่ งสิง่ ยัว่ ยุ การใช้วธิ เี บีย่ งเบนความสนใจ
การเสริมสร้างก�ำลังใจ และก�ำหนดวันที่จะเลิกสูบอย่าง
เด็ดขาด วิธนี โี้ อกาสทีผ่ สู้ บู บุหรีจ่ ะเลิกบุหรีร่ อ้ ยละ10-30
ที่ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับวิธีการใช้ยา และหากใช้ยาช่วย
เลิกบุหรี่ร่วมกับการใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบ�ำบัดพบ
ว่าเพิม่ โอกาสของการเลิกบุหรีไ่ ด้สำ� เร็จเป็นร้อยละ 30-40
ที่ระยะเวลาของการติดตาม 1 ปี (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่,2550)
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้ผลร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพราะผู้สูบบุหรี่มีความแตกต่างกันในองค์
ประกอบต่างๆวิธีการที่ใช้ได้ผลกับบุคคลหนึ่งอาจใช้ไม่
ได้ผลกับอีกคนหนึ่งไม่มีใครช่วยผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ได้
นอกจากผู้ที่อยากเลิกบุหรี่เอง ดังนั้นผู้สูบบุหรี่ต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยตนเองจึงจะสามารถ
เลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
การจัดการตนเอง (self-management) เป็น
แนวคิดหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการดูแลสุขภาพ กล่าวคือ
การจัดการตนเองเป็นการเชือ่ มโยงกันของกายและจิตเป็น
ระบบของการก�ำกับตนเอง (self-regulatory system)
แนวคิดนี้ได้มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
(Social learning and cognitive theory )และทฤษฎี
จิตสรีระ(Psycho physiological theory) (NakagawaKogan&Betrus,1984) โดยมีเป้าหมายของโปรแกรม
การฝึกการจัดการตนเอง คือ การช่วยให้บคุ คลได้พฒ
ั นา
ทักษะการก�ำกับตนเอง (Self-regulation) เพื่อเป็นพลัง
ในการเยียวยาตนเอง (Self-healing effort) ทฤษฎีและ
กลวิธีของการจัดการตนเองท�ำให้บุคคลจัดการกายและ
จิตตามกระบวนการของบุคคลนั้นเอง ซึ่งในการฝึกการ
จัดการตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
และจิตสรีระจะช่วยก�ำหนดวิถีทางให้บุคคลนั้นสามารถ
ปรับสมดุลของร่างกายได้ และเมื่อผ่านกระบวนการไป
แล้ว บุคคลจะเพิม่ ศักยภาพในการกระท�ำบางสิง่ บางอย่าง
ได้ และเห็นคุณค่าในตัวเอง
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่
จัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ โดยเกิด
จากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและกระบวนการรับรู้ของ
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ตนเอง เมื่อบุคคลมีความรู้ที่จะประเมินและตัดสินใจแล้ว
ว่าพฤติกรรมนั้นๆมีคุณค่าก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง(Coates and Boore,1995) การจัดการตนเอง
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ให้จ�ำนวนบุหรี่ที่สูบ
ในแต่ละวันลดลงและระยะเวลาในการสูบบุหรี่แต่ละครั้ง
นานขึน้ และหากปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งจะมีโอกาสเลิกบุหรี่
ได้อย่างถาวร
การจัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพจะต้องค�ำนึง
ถึ ง สภาวะจิ ต ใจของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง การปรึ ก ษากลุ ่ ม
พฤติกรรมนิยมจะช่วยในการปรับสภาพจิตใจของแต่ละ
บุคคลให้สามารถรับรู้และพัฒนาการจัดการตนเองได้
เป็นอย่างดี การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นการ
ประยุกต์เทคนิคและกระบวนการที่มาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้หลากหลายทฤษฎี มีสมมติฐานในการบ�ำบัดที่เชื่อ
ว่า ปัญหาด้านพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ เป็น
เรื่องของการเรียนรู้สามารถแยกแยะและเรียนรู้ใหม่ได้
การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมมีลักษณะเฉพาะที่แตก
ต่างจากการให้ค�ำปรึกษากลุ่มแบบอื่นๆ คือ การบ�ำบัด
ที่เน้นพฤติกรรมโดยมีหลักการและกระบวนการที่เป็น
วิทยาศาสตร์ การทดลองหลักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ จึงสามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
ตนเองได้เนือ่ งจากทัง้ 2 วิธมี แี นวคิดทีส่ อดคล้องกัน การ
จัดการตนเองเป็นหนึง่ ในวิธกี ารปรับพฤติกรรมตามหลัก
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับการปรึกษา
กลุม่ พฤติกรรมนิยม จึงเรียกรวมว่า การปรึกษากลุม่ แบบ
จัดการตนเอง

สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดการตนเองได้เนื่องจากทั้ง 2 วิธีมีแนวคิดที่สอดคล้องกัน การ
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จากการศึกษาแนวคิดการจัดการตนเองและการปรึ กษากลุ่มพฤติกรรมนิยมพบว่า ทั้งสอง
จากการศึกษาแนวคิดการจัดการตนเองและการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมพบว่า ทั้งสองวิธีสามารถใช้ใน
วิธีสามารถใช้
บเปลี
่ยนพฤติ
ไ่ ม่ให้พเึงป็ประสงค์
ให้เป็ ่พนึงพฤติ
กรรมที
ประสงค์
การปรับในการปรั
เปลี่ยนพฤติ
กรรมที
่ไม่พกึงรรมที
ประสงค์
นพฤติกรรมที
ประสงค์
ได้เป็่พนึงอย่
างดีผู้วไิจด้ัยเจึป็งนมีความสนใจน�ำวิธี
อย่างดีผการดั
วู ้ จิ ยั จึงงกล่
มีคาวามสนใจนํ
ีการดั
งกล่ากวมาใช้
เพื่อบปรั
่ยนพฤติ
บบุสหามารถเลิ
รี่ ของ กบุหรี่ได้อย่างถาวร
วมาใช้เพื่อปรัาบวิธเปลี
่ยนพฤติ
รรมการสู
บุหบรี่ขเปลี
องนั
กเรียนจ่การรมการสู
ทหารเรือให้
โดยใช้
ทั้งสองวิ
มกันเพื่อให้
กษาแก่
ู้ที่ตม้อีคงการเลิ
บุหรี่ดังสรุปได้ตาม
นักเรี ยนจ่
าทหารเรื
อให้ธีรส่วามารถเลิ
กบุมหีครีวามชั
่ ได้อดย่าเจนเป็
งถาวรนแนวทางในการให้
โดยใช้ท้ งั สองวิธคีร�ำ่ปรึ
วมกั
นเพื่อผให้
วามชัดกเจน
แผนภาพต่อไปนี้
เป็ นแนวทางในการให้
คาํ ปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ ดงั สรุ ปได้ตามแผนภาพต่อไปนี้

การให้ คาํ ปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเอง

การลด
พฤติกรรม
การสู บบุหรี่

การจัดการตนเอง

วิธีการทําให้ไม่พึงพอใจ, การควบคุมสิ่ งเร้า, การกําหนดพฤติกรรม
เป้ าหมาย, การเตือนตนเอง, การทําให้พฤติกรรมคงอยู่

ภาพประกอบที
ดการปรึ
กษากลุ
่มแบบจัดการตนเอง
่มแบบจั
ภาพประกอบที
่ 1 ภาพแนวคิ่ 1ดภาพแนวคิ
การปรึ กษากลุ
ดการตนเอง
2. วิ่ยธนแปลงพฤติ
ีการท�ำให้ไม่พกึงรรมการ
พอใจ ค�ำจ�ำกัดความของ
การปรึ
กษากลุ
่มแบบจั
ดการตนเองมุ
เน้นผให้
่มแบบจั
่งเน้น่งให้
การปรึ
กษากลุ
ดการตนเองมุ
รู ้ ับการบําบัดเปลี
ผู้รับการบ�ำบัดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วย วิธกี ารนีค้ อื ท�ำให้สมาชิกกลุม่ เกิดการเปลีย่ นแปลงความ
สู บบุหรีตั่ ดวว้ เองโดยน�
ยตัวเองโดยนํ
าแนวคิดการจัดการตนเองในการสู บบุหรี่ ของ Glasgow (1986) มาปรับใช้
ำแนวคิดการจัดการตนเองในการสูบบุหรีข่ อง พึงพอใจในการสูบบุหรี่ให้เป็นไม่พึงพอใจ ในขั้นตอนนี้
่มพฤติ
ร่ วมกับGlasgow
การให้คาํ (1986)
ปรึ กษากลุ
ยมซึ่คงมีำ� ปรึ
ข้ นั กตอนดั
มาปรั
บใช้รกว่ รรมนิ
มกับการให้
ษากลุม่ งนี้ สมาชิกกลุม่ จะได้รบั ชมวีดที ศั น์เกีย่ วกับอันตรายจากบุหรี่
บบุหรีเ่ ทศและการ
และภายในห้องให้การปรึกษา
พฤติ
กรรมนิเยทศและสร้
มซึ่งมีขั้นตอนดั
1. ปฐมนิ
างสัมงพันีน้ ธภาพในกลุ่มในขั้นเริ่ มโรคที
กลุ่มนั่เกิ้ นดเป็จากการสู
นการปฐมนิ
ได้จัดให้มีแผ่งนของสมาชิ
ภาพเกี่ยวกักบสมาชิ
พิษภัยกทีจะ
่เกิดจากการสูบบุหรี่
1. ปฐมนิ
เทศและสร้
างสัามงสัพัมนพั
ธภาพในกลุ
่ม สร้
สํารวจพิจารณาโครงสร้
างของกลุ
นธภาพ สํ่มาใน
รวจความคาดหวั
ขัน้ เริม่ กลุม่ นัน้ เป็นการปฐมนิเทศและการส�ำรวจพิจารณา
โครงสร้างของกลุ่ม สร้างสัมพันธภาพ ส�ำรวจความคาด
หวังของสมาชิก สมาชิกจะเรียนรูห้ น้าทีใ่ นกลุม่ ในระหว่าง
การพบกันครั้งแรก ผู้วิจัยจะเริ่มสร้างสัมพันธภาพกับ
สมาชิกกลุม่ ด้วยบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยความอบอุน่ เป็น
มิตร ความจริงใจ มีความไว้วางใจ และการรักษาความลับ
ระหว่างการปรึกษาท�ำให้สมาชิกกลุ่มเชื่อถือและไว้วางใจ
สัมพันธภาพที่ดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มส�ำรวจ
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่างๆของตน ซึ่งผล
จากการส�ำรวจนีเ้ องจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม

เมื่อชมวีดีทัศน์จบ ให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เขียนบรรยายเกี่ยวกับอันตรายและ
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ลงในใบงานที่ 1 จัดให้เข้ากลุ่ม
ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับวีดที ศั น์ทไี่ ด้รบั ชม
อันตรายและโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อให้ตระหนัก
ถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตน ท�ำให้เกิดการรับรู้
ทีถ่ กู ต้องน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการสูบบุหรี่
3. การควบคุ ม สิ่ ง เร้ า และการเลื อ กลั ก ษณะ
พฤติกรรมการควบคุมสิ่งเร้า การควบคุมสิ่งเร้าเป็นก
ระบวนการจั ด เงื่ อ นไขสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ให้
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ นั้ น ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้
(Kanfer and Gaelick, 1986) ผู้ที่สูบบุหรี่จะทราบดี
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ว่าสิ่งเร้าใดท�ำให้ตนเองเกิดความรู้สึกอยากสูบบุหรี่และ
สามารถเลือกลักษณะพฤติกรรมที่ตนเองจะปฏิบัติได้ ใน
ขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั อธิบายเกีย่ วกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สิง่
เร้า และวิธีการควบคุมสิ่งเร้าหลังจากนั้นให้สมาชิกกลุ่ม
ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตนว่ามีสิ่งเร้า สิ่ง
จูงใจ หรือสิ่งชักน�ำใดที่ท�ำให้รู้สึกอยากสูบบุหรี่ผ่านใบ
งานที่ 2 หลังจากนั้นให้สมาชิกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่าจะ
ควบคุมสิง่ เร้า และเลือกลักษณะพฤติกรรมทีต่ นจะปฏิบตั ิ
อย่างไรผ่านสถานการณ์ที่สมาชิกคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ�ำวันของตน
4. การก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมายทีช่ ดั เจน และ
การท�ำสัญญากับตนเอง การก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
เป็นวิธีการที่บุคคลสัญญากับตนเองว่าจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองส่วนใดบ้าง การก�ำหนดพฤติกรรม
เป้าหมายต้องมีความชัดเจนและเพื่อเป็นการป้องกันไม่
ให้ตนเองหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้จึง
ต้องมีการท�ำสัญญากับตนเอง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยอธิบาย
เกีย่ วกับการก�ำหนดเป้าหมายในการสูบบุหรี่ หลังจากนัน้
ให้สมาชิกได้ก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมายของตนในการ
สูบบุหรี่ลงในใบงานที่ 3 และท�ำสัญญากับตนเองเกี่ยว
กับการเลิกบุหรี่ แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบเกี่ยว
กับสัญญาที่ได้บันทึกไว้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเป็นพยาน
และให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเพื่อส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
5. การเตื อ นตนเอง มี ค วามส� ำ คั ญ มากและ
เป็ น พื้ น ฐานของแนวคิ ด การจั ด การตนเองประกอบ
ด้ ว ยกิ จ กรรม 2 ส่ ว นคื อ การสั ง เกตตนเอง (SelfObservation) และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (SelfRecording) การเตื อ นตนเองท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรมของ
บุคคลดีขึ้นเพราะเกิดกระบวนการควบคุมความรู้สึกผิด
ขึ้น เนื่องจากพบว่าพฤติกรรมที่ตนเองบันทึกนั้นต�่ำกว่า
เป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้อาจท�ำให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้น
มาและการที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดได้คือ การท�ำให้
ตนเองดีขึ้นเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ ใน
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ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเน้นย�้ำให้สมาชิกเห็นความส�ำคัญใน
การบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเอง
โดยการบันทึก ที่ถูก ต้องและซื่อสัตย์กับตนเองนั้นจึง
เท่ากับเป็นการเตือนตนเองให้ปฏิบัติตนเป็นไปตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้ ทบทวนสัญญาที่สมาชิกได้เขียนไว้ในการ
ให้การปรึกษาครั้งที่ 4 น�ำแบบบันทึกพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเองมาลงบันทึกบนกราฟและให้
ประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตนเองว่ามีปริมาณ
และความถี่ในการสูบบุหรี่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเอง
ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วม
กันวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพือ่ ให้สมาชิกกลุม่ เกิดการ
เรียนรูแ้ ละหาแนวทางเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้ได้
ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้
6. การท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรมคงอยู ่ การท� ำ ให้
พฤติ ก รรมคงอยู ่ ใ นระยะยาวนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ย าก แต่
สามารถประสบความส�ำเร็จได้ถ้าให้การเสริมแรงเมื่อ
พฤติกรรมนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ รวมถึงต้องมี
การกระตุ้นติดตามผลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
ร่วมกันแก้ปัญหากับผู้ที่ก�ำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเองอย่างถาวรก่อนสิ้น
สุดการให้ค�ำปรึกษา โดยผู้วิจัยได้จัดท�ำคู่มือการเลิกบุหรี่
ด้วยตนเองขึ้นเพื่อมอบให้แก่สมาชิกได้ใช้ประโยชน์เมื่อ
มีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นภายหลังจากสิ้นสุดการให้การ
ปรึกษา มีการมอบรางวัลแก่สมาชิกที่มีความตั้งใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวชมเชยและให้ก�ำลังใจซึ่งกัน
และกันในกลุ่ม เป็นก�ำลังใจและส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติ
ให้สำ� เร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้เมือ่ สิน้ สุดการให้คำ� ปรึกษา
การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองในการปรับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ได้
เรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ด้วยตนเอง
มีการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยลดจ�ำนวนบุหรี่ที่
สูบในแต่ละวันและเพิ่มระยะเวลาในการสูบแต่ละครั้งให้
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นานขึ้น รวมถึงมีความสามารถที่จะจัดการตนเองเพื่อ สมมติฐานของการวิจัย
2. ่กเพื�ำ่อหนดไว้
เปรี ยบเที
บพฤติ
ในกลุ่มอกลุ
ที่ไ่มด้ทดลองที
รับการ ่ได้รับการ
ไปสู่เป้าหมายที
ย่อยมท�
ำให้ผกู้สรรมการสู
ูบบุหรี่เลิกบบุบุหหรีรี่ ่ ของนักเรี ย1.นจ่นัากทหารเรื
เรียนจ่าอทหารเรื
กษากลุ่มแบบจัดการตนเองในช่วงระยะก่อนทดลอง
และระยะหลั
ได้อปรึ
ย่างถาวร
ปรึกระยะการทดลอง
ษากลุ่มแบบจัดการตนเองมี
พฤติงทดลอง
กรรมการสูบบุหรี่
ลดลงในระยะการทดลองและระยะหลังทดลอง
วัตถุสมมติ
ประสงค์
ของการวิ
2. นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ฐานของการวิ
จัยจัย
ปรึกษากลุ
ม่ แบบจั
ดการตนเองมี
พฤติกรรมการสู
บบุหรีล่ ด
1. เพื1.่อนัเปรี
บบุหรี่ข่ไอง
่มแบบจั
กเรียยบเที
นจ่ยาบพฤติ
ทหารเรืกรรมการสู
อกลุ่มทดลองที
ด้รับการปรึ
กษากลุ
ดการตนเองมี
พฤติกรรม
นักเรียนจ่าทหารเรือระหว่างกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับการ ลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเอง
การสู บบุหรี่ ลดลงในระยะการทดลองและระยะหลังทดลอง
ปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองในช่วงระยะการทดลอง ในระยะการทดลอง
2. นักเรี ยนจ่าทหารเรื อกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึ กษากลุ
ดการตนเองมี
พฤติกรรม
3. นัก่มเรีแบบจั
ยนจ่าทหารเรื
อกลุ่มทดลองที
่ได้รับการ
และหลังทดลอง
การสู2.บบุเพืห่อรีเปรี
่ ลดลงกว่
กลุ่มทีก่ไม่รรมการสู
ได้รับการปรึ
กษากลุดการตนเองในระยะการทดลอง
ม่ แบบจัดการตนเองมีพฤติกรรมการสูบบุหรีล่ ด
ยบเทียาบพฤติ
บบุหรีก่ขษากลุ
อง ่มปรึแบบจั
ลงกว่ากลุ
่มที่ไม่่มไแบบจั
ด้รับการปรึ
กษากลุ่มแบบจั
การตนเอง
นักเรียนจ่าทหารเรื
ที่ได้รับการปรึ
ษากลุ่มแบบ
3. นักอเรีในกลุ
ยนจ่่มาทหารเรื
อกลุ่มกทดลองที
่ได้รับการปรึ
กษากลุ
ดการตนเองมี
พฤติกดรรม
งทดลอง
จัดการตนเองในช่
งระยะก่าอกลุนทดลอง
่มที่ไม่ได้ระยะการทดลอง
การสู บบุหรี่ ลวดลงกว่
รับการปรึ กษากลุ่มในระยะหลั
แบบจัดการตนเองในระยะหลั
งทดลอง
และระยะหลังทดลอง

รู ปแบบการวิจจัยยั
รูปแบบการวิ

จยั กึ่งทดลอง
แบบแผนการทดลอง
ABA Reversal
Design
้ เป็ นจการวิ
การวิการวิ
จัยครัจ้งยั นีครั
้เป็้ งนนีการวิ
ัยกึ่งทดลอง
โดยใช้แโดยใช้
บบแผนการทดลอง
ABA Reversal
Design แบ่
งการทดลอง
เป็นแบ่
3 งระยะโดยมี
รูปแบบการทดลองดั
การทดลองเป็
น 3 ระยะโดยมีงรนีู ป้ แบบการทดลองดังนี้
A1

B
A2
กลุ่มทดลอง
O O O O
XO XO XO XO XO X O O O O
กลุ่มควบคุม O O O O ~X O ~X O ~X O ~X O ~X O ~X O O O O
Baseline period
Treatment period
Baseline period
่ 2 ภาพรูปแบบการทดลอง
ภาพประกอบที่ 2 ภาพรูภาพประกอบที
ปแบบการทดลอง
O หมายถึ
ง พฤติ
กรรมการสู
บบุบหบุรีห่ รี่
O หมายถึ
ง พฤติ
กรรมการสู
การปรึกษากลุม่ แบบจัดการตนเอง ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้
X หมายถึ
ง การปรึ
กษากลุ
่มแบบจั
ดการตนเอง รับการปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเอง
่มแบบจั
X หมายถึ
ง การปรึ
กษากลุ
ดการตนเอง
A1 หมายถึ
ง ระยะเส้
นฐานก่
อนทดลองใช้เวลา
เวลา44สัปดาห์ คือสัAป2 ดาห์
หมายถึ
ง ระยะเส้
นฐานหลั
ทดลองใช้
A1 หมายถึ
ง ระยะเส้
นฐานก่
อนทดลองใช้
ที่ 1-4
ผูว้ ิจยั ให้
กลุ่มตัวงอย่
าง เวลา
สัปดาห์ คือสัปดาห์ที่ 1-4 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึก 4 สัปดาห์ คือสัปดาห์ที่ 10-13 เพื่อเปรียบเทียบผลการ
บันทึกพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ประจําวันด้วยตนเอง ระยะนี้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเอง ระยะนี้กลุ่ม ทดลองที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
่มแบบจั
การปรึ กษากลุ
ทดลองและกลุ
่มควบคุ
มไม่ดไการตนเอง
ด้รับการปรึกษากลุ่มแบบ ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรีป่ ระจ�ำ
B หมายถึง ระยะทดลองใช้เวลา 5 สัปดาห์ คือสัปดาห์
ผูว้ ิจยั ให้ในระยะเส้
กลุ่มตัวอย่นาฐานหลั
งบันทึงกทดลองนี
พฤติกรรม
จัดการตนเอง
วันทด้ี่ 5-9
วยตนเอง
้ทั้งกลุ่ม
ง ระยะทดลองใช้
เวลาในระยะนี
5 สัปดาห์้ กลุคื่มอทดลองได้
ทดลองและกลุ
่มควบคุ
มไม่
ได้รับการปรึ
กษากลุ่มแบบ
่มแบบจั
การสูBบหมายถึ
บุหรี่ ประจํ
าวันด้วยตนเอง
รับการปรึ
กษากลุ
ดการตนเอง
สัปดาห์
ที่ 5-9่มควบคุ
ผูว้ จิ ยั ให้มไม่
กลุม่ได้ตัรวับอย่การปรึ
างบันทึกกษากลุ
พฤติก่มรรมการ
จัดการตนเอง
ส่ วนกลุ
แบบจัดการตนเอง
สูบบุหรีป่ ระจ�ำวันด้วยตนเอง ในระยะนีก้ ลุม่ ทดลองได้รบั
A2 หมายถึง ระยะเส้นฐานหลังทดลองใช้เวลา 4 สัปดาห์ คือสัปดาห์ที่ 10-13 เพื่อเปรี ยบเทียบผลการ
ทดลองที่มีต่อพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกพฤติกรรมการ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือนักเรียนจ่าทหารเรือที่ศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่
สูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนจ่า
ทหารเรือที่สูบบุหรี่ โดยเป็นผู้สูบบุหรี่อยู่เป็นประจ�ำมี
ระดับการติดนิโคตินเล็กน้อยทีค่ ะแนน 0-3 คะแนน จาก
การท�ำแบบทดสอบวัดระดับการติดนิโคติน (โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง) ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมวิจัยและไม่
เคยเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่อื่นๆมาก่อน น�ำมาสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับ
สลากมาจ�ำนวน 20 คน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายอีก
ครั้ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย แบบส�ำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บุหรี,่ แบบทดสอบวัดระดับการติดนิโคตินโดยพัฒนามา
จาก Fagerstrom Test for Nicotine Dependence,
แบบบันทึกการสูบบุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเอง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ การปรึกษา
กลุ่มแบบจัดการตนเอง
3. เครื่องมือก�ำกับการทดลอง ประกอบด้วย
แบบบันทึกจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่ม
ตามความเป็นจริง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะตามรูปแบบ
การวิจัยดังนี้
1.ระยะก่อนทดลอง เป็นการศึกษาเส้นฐานของ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างโดยในระยะนี้
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับแบบบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ประจ�ำวันด้วยตนเองเพื่อใช้ในการบันทึกพฤติกรรมการ
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สูบบุหรี่โดยใช้เวลาในการบันทึก 4 สัปดาห์ ในระยะนี้
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเอง
2. ระยะการทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของกลุ่มทดลองในขณะได้รับการจัดกระท�ำ
เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการจัดกระท�ำ
โดยในระยะนี้กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มแบบจัดการตนเองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 6
ครั้ง ครั้งละ 60 นาทีโดยในระหว่างนี้กลุ่มทดลองยังคง
บันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเองเพื่อ
ใช้ศกึ ษาพฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นขณะได้รบั โปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้
รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองแต่ยังคง
บันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเอง ช่วง
ระยะการทดลองใช้เวลาในการบันทึกพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่เป็นเวลา 5 สัปดาห์
3.ระยะหลังทดลอง เป็นการศึกษาเส้นฐานของ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มทดลองภายหลังถอด
การจั ด กระท� ำ ออกเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม ควบคุ ม
โดยในระยะนี้ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองแต่ยังคง
บันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประจ�ำวันด้วยตนเองเป็น
เวลา 4 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบตามต้องการแล้ว ท�ำการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยใช้สถิติดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
แสดงข้อมูลของปริมาณการสูบบุหรี่ โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการสูบบุหรี่ในช่วงระยะ
เส้นฐานก่อนทดลอง ระยะทดลอง และระยะเส้นฐานหลัง
ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิ ติ อ ้ า งอิ ง (Inferential statistics)
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบวั ด ซ�้ ำ ระหว่ า งวิ ธี ก าร
ทดลองกับ ระยะของการทดลองและ เปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือ ใน
ระยะก่อนการทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลอง
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ ในกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษา
กลุ ่ ม แบบจั ด การตนเอง โดยเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรม
การสู บ บุ ห รี่ เ ป็ น รายคู ่ ด้ ว ยวิ ธี ท ดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD)
ค่าเฉลี่ย (มวน)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม
แบบจัดการตนเอง (กลุ่มทดลอง) ในช่วงระยะเวลา 4
สัปดาห์แรกก่อนทดลอง (ระยะเส้นฐาน) 5 สัปดาห์ใน
ระยะระหว่างทดลองและ 4 สัปดาห์ในระยะหลังทดลอง
แสดงดังภาพประกอบที่ 3
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ระยะก่อนทดลอง
ระหว่างทดลอง
ระยะหลังทดลอง
ภาพประกอบที่3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรี ยนจ่าทหารเรื อที่ได้รับการ
ภาพประกอบที่3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือที่ได้รับการปรึกษา
กษากลุ่มแบบจัดการตนเอง
กลุ่มแบบจัดปรึการตนเอง
่มทดลองที
จากภาพประกอบที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยผลการวิ
นจ่าทหารเรื
อกลุ
ด้รับโปรแกรม
เคราะห์
ค่าเฉลี
่ยพฤติก่ไรรมการสู
บบุหรี่
จากภาพประกอบที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียน
กษากลุไ่ ด้่มรแบบจั
ดการตนเองมี
พฤติม่ กรรมการสู
บุหารีทหารเรื
่ ลดลงในระยะการทดลองและระยะหลั
ของนักเรีบยนจ่
อที่ไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มแบบ ง
จ่าทหารเรือการปรึ
กลุม่ ทดลองที
บั โปรแกรมการปรึ
กษากลุ
จัดการตนเอง (กลุม่ ควบคุม) ในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์
แบบจัดการตนเองมี
พฤติกรรมการสูบ่สบุุ ดหในระยะหลั
รี่ลดลงในระยะ
ทดลองโดยลดลงมากที
งทดลอง
แรกก่บอบุนทดลอง
ฐาน) 5อทีสัป่ไม่ดาห์
การทดลองและระยะหลั
งทดลองโดยลดลงมากที
ผลการวิ
เคราะห์ค่าเฉลี่ยพฤติ่สุดกใน
รรมการสู
หรี่ ของนั(ระยะเส้
กเรี ยนจ่นาทหารเรื
ได้รในระยะ
ับการ
ระหว่างทดลองและ 4 สัปดาห์ในระหลังทดลอง แสดง
ระยะหลังทดลอง
ปรึ กษากลุ่มแบบจัดการตนเอง (กลุ่มควบคุมดั)งในช่
วงระยะเวลา
ภาพประกอบที
่ 4 4 สัปดาห์แรกก่อนทดลอง (ระยะ
เส้นฐาน) 5 สัปดาห์ในระยะระหว่างทดลองและ 4 สัปดาห์ในระหลังทดลอง แสดงดังภาพประกอบ
ที่ 4
ค่าเฉลี่ย (มวน)

ปรึ กษากลุ่มแบบจัดการตนเอง (กลุ่มควบคุม) ในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์แรกก่อนทดลอง (ระยะ
เส้นฐาน) 5 สัปดาห์ในระยะระหว่างทดลองและ 4 สัปดาห์ในระหลังทดลอง แสดงดังภาพประกอบ
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าเฉลี
่ย (มวน)
ค่าค่เฉลี
่ย (มวน)
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ระยะก่อ่ นทดลอง
งทดลอง
ระยะหลั
งทดลอง
จากภาพประกอบที
4 แสดงให้เห็นว่านักเรีระหว่
ยนจ่าาทหารเรื
อกลุ่มควบคุมมีพฤติ
กรรมการสู
บ
่ 4 มแผนภู
า่ เฉลีก่ยรรมการสู
พฤติ
บุกหเรีรียอ่ ขนจ่
องนั
นจ่
ทหารเรื
แผนภู
ิคพ่าเฉลี
พฤติ
หรี่ขสองนั
า่สทหารเรื
อกลุ
่มควบคุมอกลุ่มควบคุม
บุหรี่ ทภาพประกอบที
ี่มีทิศภาพประกอบที
ทางไม่แน่่ น4 อน
โดยมี
ฤติมก่ยิครรมการสู
บบุกหรรมการสู
รีบ่ มบุากที
ุ ดบและน้
ยที
ุ ดกอยูเรีใ่ ยนช่
วางระยะเวลา

เดียวกัจากภาพประกอบที
น คือในระยะหลังทดลอง
่ 4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีทิศทาง
ไม่แน่นอน โดยมี
พฤติเกคราะห์
รรมการสู
บบุหรี่มากที่สุดและน้อกยทีรรมการสู
่สุดอยู่ในช่
น คือในระยะหลั
ผลการวิ
ความแปรปรวนของพฤติ
บบุวงระยะเวลาเดี
หรี่ ระหว่างวิธยีกวกัารทดลองกั
บ งทดลอง
ผลการวิเคราะห์แสดงดั
ความแปรปรวนของพฤติ
กรรมการสูบบุหรี่ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วงเวลาการทดลอง
ช่วงเวลาการทดลอง
งตาราง 1
แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วงเวลา
ตาราง 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ระหว่างวิธีการทดลองกับช่วงเวลาการทดลอง
การทดลอง
Source of variation
df
SS
MS
F
p
Between subject
19
113.55
Group (G)
1
33.35
33.35
7.48 *
.000
SS w/in groups
18
80.21
4.46
Within subjects
40
124.66
Interval
2
49.14
24.57
34.03 *
.000
2
49.54
24.77
34.31 *
.000
IxG
IxSS w/in groups
36
25.99
0.72
Total
59 238.22
*p < .05
*p < .05
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ผลหลัก (Main Effect) ระหว่างวิธีการทดลอง กับช่วง
ระยะเวลา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง กับช่วง
ระยะเวลาการทดลอง นอกจากนี้ยงั พบว่า นักเรี ยนจ่าทหารเรื อมีพฤติกรรมการสู บบุหรี่ แตกต่างกัน
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ผลหลัก (Main
Effect) ระหว่างวิธกี ารทดลอง กับช่วงระยะเวลา ทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธี
การทดลอง กับช่วงระยะเวลาการทดลอง นอกจากนี้ยัง
พบว่า นักเรียนจ่าทหารเรือมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตก
ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง และ แตกต่าง
กันในแต่ละวิธีการทดลอง แสดงว่าวิธีการทดลอง และ
ช่วงระยะเวลาทดลอง ส่งผลร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยพบว่า
ในระยะก่อนทดลอง นักเรียนจ่าทหารเรือกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุมมีพฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นปริมาณทีใ่ กล้เคียง

กัน ต่อมาในช่วงระหว่างทดลอง และหลังทดลอง มีการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กล่าวคือ ใน
ช่วงระหว่างทดลองนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการสูบบุหรีล่ ดลงกว่ากลุม่ ควบคุม และในช่วง
หลังทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลง
กว่ากลุม่ ควบคุมเช่นกัน แสดงว่าวิธกี ารทดลอง กับระยะ
เวลาการทดลองส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ร่วมกัน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือ ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม แสดงดังตาราง 2 ถึง 4 ต่อไปนี้

ตาราง 2 ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลาของนักเรียนจ่าทหารเรือ ในกลุ่มทดลอง
Source of variation df SS
Between subject
9 16.79
Interval
2 98.59
Error
18 15.62
Total
29 131
*p < .05
จากตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลาในกลุ่มทดลองที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียนจ่าทหารเรือ ในกลุม่ ทดลอง ในช่วงเวลาก่อน
ทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลอง แตกต่างกัน

MS

F

p

49.29
0.87

56.81*

.000

ดังนั้น จึงเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นรายคู่
ด้วยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) ดังตาราง 4

ตาราง 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนจ่าทหารเรือในกลุม่ ทดลอง ในช่างเวลาก่อนทดลอง ระหว่าง
ทดลอง และหลังทดลอง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ก่อนทดลอง
ระหว่างทดลอง
หลังทดลอง
*p < .05

4.63
2.36
0.20

ก่อนทดลอง
4.63
2.27*
4.43*

ระหว่างทดลอง
2.36
2.16*

หลังทดลอง
0.20
-

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554

หน้าที่ 95

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ ทดลอง มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงกว่าก่อนทดลอง
สูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือในกลุ่มทดลอง ที่ระดับ และในช่วง หลังทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหรีล่ ดลงกว่า
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 พบว่า นักเรียนจ่าทหารเรือ มี ระยะก่อนทดลอง และระหว่างการทดลอง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงกล่าวคือ ในช่วงระหว่างการ
ตาราง 4 ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลาของนักเรียนจ่าทหารเรือในกลุ่มควบคุม
Source of variation
Between subject
Interval
Error
Total

df
9
2
18
29

SS
63.414
.083
10.371
73.868

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลาในกลุ่มควบคุมไม่พบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนจ่า
ทหารเรือกลุ่มควบคุมในช่วงเวลาก่อนทดลอง ระหว่าง
ทดลอง และหลังทดลอง

อภิปรายผล
จากการทดลองพบว่านักเรียนจ่าทหารเรือใน
กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรึกษากลุม่ แบบจัดการ
ตนเองมี พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ล ดลงกว่ า นั ก เรี ย นจ่ า
ทหารเรือในกลุ่มควบคุมทั้งในระยะการทดลองและระยะ
หลังทดลอง โดยในระยะหลังทดลองมีพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ลดลงกว่าในระยะการทดลองแม้ว่าในระยะหลัง
ทดลองนักเรียนจ่าทหารเรือจะไม่ได้รับโปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองแล้วก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก
โปรแกรมการปรึกษากลุม่ แบบจัดการตนเองสร้างมาจาก
แนวคิดการจัดการตนเองในการสูบบุหรีซ่ งึ่ เป็นแนวคิดที่
ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่มีความรู้ท่ีสามารถจะจัดการตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยมีเป้าหมายของ
โปรแกรมการฝึกการจัดการตนเอง คือ การช่วยให้บคุ คล
ได้พฒ
ั นาทักษะการก�ำกับตนเอง (Self-regulation) เพือ่
เป็นพลังในการเยียวยาตนเอง (Self-healing effort)

MS

F

p

0.042
0.576

0.72

.930

น�ำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรม
นิยมซึ่งเป็นการบ�ำบัดที่เน้นพฤติกรรมโดยมีหลักการ
และกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถน�ำมาใช้ใน
การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ เมื่อน�ำมาใช้ร่วม
กันจึงเกิดเป็น การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองขึ้น
โดยมีแนวคิดที่ส่งเสริมให้นักเรียนจ่าทหารเรือมีความรู้
ที่สามารถจะจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของตนเองใหม่ โดยเกิดจากกระบวนการ
รับรู้ของตนเองภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันในสถานการณ์
กลุ่มที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นมิตร มี
ความจริงใจ ไว้วางใจซึง่ กันและกัน ช่วยเหลือ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ให้ก�ำลังใจกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน จึง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ร่วมกันและน�ำมาปรับใช้
จนเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ โดยมีจุดแข็งใน
การปรึกษาคือ การท�ำให้พฤติกรรมใหม่คงอยู่แม้จะไม่
ได้รับการปรึกษาแล้วก็ตามโดยสามารถอภิปรายผลการ
ทดลองดังได้ดังนี้
1. นักเรียนจ่าทหารเรือที่ได้รับโปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ลดลงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งในระยะการทดลองและระยะ
หลังทดลองโดยพบว่านักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มทดลอง
มี พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ใ นระยะการทดลองและหลั ง
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ทดลองลดลงกว่าในระยะก่อนทดลองทุกคนทั้งนี้เนื่อง
มาจากนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มทดลองให้ความร่วมมือ
ในการเข้ากลุ่มครบทุกครั้งซึ่งในการเข้ากลุ่มแต่ละครั้ง
พบว่าสมาชิกกลุ่มมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม กล้า
ที่จะเปิดเผยตนเอง แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และให้
ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ท�ำให้เกิดเป็นพลังกลุ่มผลักดันให้
สมาชิกร่วมกันคิดหาแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และด�ำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ไปพร้อมๆกันเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมก็น�ำมาแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขร่วมกันในกลุ่ม จากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบ
จัดการตนเองตามขั้นตอนการปรึกษาทั้ง 6 ครั้งท�ำให้
สมาชิกกลุ่มทดลองเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของตนไปทีละน้อยท�ำให้ค่าเฉลี่ยรวมพฤติกรรม
การสูบบุหรีข่ องนักเรียนจ่าทหารเรือกลุม่ ทดลองเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันคือลดลงอย่างต่อเนื่องจนใกล้เป็นศูนย์
ในขณะที่นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ที่ไม่แน่นอนขึ้นลงตามสิ่งเร้าของแต่ละคน
และกฎระเบียบของโรงเรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Berg, Jacob & Sereika, (1997) ได้น�ำโปรแกรมการ
จัดการตนเองไปใช้ในผู้ป่วยโรคหอบหืดโดยกลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองซึ่งประกอบด้วยการ
ให้ความรู้และการก�ำกับตนเองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และ
กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ พบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลองมีการยอมปฏิบัติตามในการรักษามากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงาน
วิจัยของศิวะยุทธ สิงห์ปรุ (2549) ศึกษาผลการให้ค�ำ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ระหว่างการรับยาต้านไวรัส
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างการรับยา
ต้านไวรัสก่อนและหลังการให้ค�ำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ
ได้รับยาต้านไวรัสหลังได้รับการให้ค�ำปรึกษากลุ่มตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น
จากเดิมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นั ก เรี ย นจ่ า ทหารเรื อ ในกลุ ่ ม ทดลองมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงทั้งในระยะการทดลองและ
ระยะหลังทดลองทั้งนี้เนื่องมาจากการได้รับการปรึกษา
กลุม่ แบบจัดการตนเองทัง้ 6 ครัง้ ซึง่ โปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มแบบจัดการตนเองที่ผู้วิจัยน�ำมาใช้เป็นแนวคิดการ
จัดการตนเองในการสูบบุหรี่ของGlasgow (1978) น�ำ
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการปรึกษากลุ่มโดยแนวคิดการ
จัดการตนเองในการสูบบุหรีเ่ ป็นแนวคิดทีส่ ง่ เสริมให้ผสู้ บู
บุหรี่จัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ โดย
เกิดจากการปรับเปลีย่ นทัศนคติและกระบวนการรับรูข้ อง
ตนเอง เมื่อบุคคลมีความรู้ที่จะประเมินและตัดสินใจแล้ว
ว่าพฤติกรรมนั้นๆมีคุณค่าก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนือ่ ง(Coates and Boore,1995) ดังนัน้ เมือ่ นักเรียน
จ่าทหารเรือได้พิจารณาแล้วว่าพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
คือพฤติกรรมการไม่สบู บุหรีน่ นั้ มีคณ
ุ ค่าเกิดประโยชน์แก่
ร่างกาย ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรงขึน้ ไม่เหนือ่ ยง่ายและยังเป็น
ที่รักของคนรอบข้างจึงเกิดจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และกระบวนการรั บ รู ้ ข องตนเองส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ
พฤติกรรมนัน้ อย่างต่อเนือ่ งต่อไปท�ำให้พฤติกรรมการไม่
สูบบุหรีค่ งอยูแ่ ละมีแนวโน้มลดลงแม้จะไม่ได้รบั โปรแกรม
การปรึกษาแล้วก็ตามซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติ
มา ทุ่งพรวญ (2547) ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการ
ตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องข้าราชการทหารชัน้
ประทวนผลการศึกษาพบว่าข้าราชการทหารประทวน สูบ
บุหรีใ่ นปริมาณ และความถีห่ ลังได้รบั โปรแกรมการจัดการ
ตนเองลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ
จิตติมา จรูญสิทธิ์ (2545) ศึกษาโปรแกรมการจัดการ
ตนเองต่อการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานพบว่าจ�ำนวนผู้ป่วยที่สามารถ
ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดภายหลังได้รบั โปรแกรมการ
จัดการตนเองมีมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการ
ตนเองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ส�ำหรับผลการศึกษาในครัง้ นีก้ ล่าวโดยสรุปได้วา่
การปรึกษากลุม่ แบบจัดการตนเองท�ำให้นกั เรียนจ่าทหาร
เรือเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของตน เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อไปในอนาคตจึงตัดสินใจ
ที่จะเลิกบุหรี่ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้และต้องรักษา
สัญญาที่ตนเขียนขึ้นเพื่อก�ำกับตนเองให้ปฏิบัติตามเป้า
หมาย เมื่อปฏิบัติตามเป้าหมายระยะสั้นได้ส�ำเร็จและได้
รับการเสริมแรงจากกลุ่มจึงมีแรงผลักดันให้ปฏิบัติพฤติ
กรรมนัน้ ๆต่อไปเนือ่ งจากนักเรียนจ่าทหารเรือได้ประเมิน
และตัดสินแล้วว่า การเลิกบุหรีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพจึงยัง
คงปฏิบตั ิพฤติกรรมเพือ่ การเลิกบุหรีอ่ ย่างต่อเนื่องต่อไป
ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Coates and Boore (1995) ที่
กล่าวว่า การจัดการตนเองจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ให้จ�ำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันลดลง และระยะ
เวลาในการสูบบุหรี่แต่ละครั้งนานขึ้น และหากปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร ซึ่งตรง
กับสมมติฐานการวิจัย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การปรึกษากลุม่ แบบจัดการตนเอง มีผลท�ำให้
นักเรียนจ่าทหารเรือมีพฤติกรรมการสูบบุหรีล่ ดลง ดังนัน้
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กรมแพทย์ทหารเรือซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในสังกัด
กองทัพเรือ จึงควรจัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการลด
ละ เลิก บุหรี่ในทหารกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นรั้ว
ของชาติโดยน�ำโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบจัดการ
ตนเองไปประยุกต์ใช้
2.การน�ำโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบจัดการ
ตนเองไปใช้ ควรมีการศึกษาหลักการ วิธีการด�ำเนินการ
และเทคนิคต่างๆให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อน ตลอดจนควร
มีการฝึกฝนจนเกิดทักษะและความช�ำนาญเพื่อสามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่มุ่งหวังไว้
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการลดพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่โดยใช้การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองกับผู้ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ในกลุ่มอื่นๆ เช่น นิสิต
นักศึกษา เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็ก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบ
จัดการตนเองทีม่ ผี ลต่อตัวแปรอืน่ ๆ เช่น การดืม่ สุรา การ
ควบคุมอาหาร การดูแลตนเอง เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดผลการ
วิจัยที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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