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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกบุหร่ีของคนที่ เข้ารับ

บริการในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนรณรงค์ ดูแล ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีของคนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการมี
สขุภาพดีของชุมชนโดยรวมวิธีวิจัยที่น ามาใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณาโดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามของผู้ที่เคยท าการศึกษา หรือวิจัยในเร่ืองที่ ใกล้เคียงกับการศึกษาคร้ังนี้มา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู้ที่มารับบริการในคลินิกอดบุหร่ีทุกคนของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้นจ านวน 91 ราย แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ี ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ  ส่วน
แรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกสูบบุหรี่คือต้องการลดค่าใช้จ่ายและต้องการท าความดีในโอกาสส าคัญ ส าหรับสาเหตุ
ที่ยังสูบบุหร่ีอยู่ พบว่า บุหร่ีมีราคาถูก หาซื้อง่าย การอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหร่ี สูบบุหร่ีเพื่อคลายเครียด และยัง
พบว่าการติดบุหร่ีมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี การศึกษาในคร้ังนี้จึงแสดงให้เห็นว่า ควรมีการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่คนในชุมชน และมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหร่ีทั้งในโอกาสส าคัญ และวันอ่ืนๆ 
ทั่วไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วยลดจ านวนผู้ติดบุหร่ีต่อไปในอนาคต 
ค าส าคัญ: การเลิกสูบบุหรี่ คลินิกอดบุหร่ี 
 
 
 
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตร วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที่ปรึกษาภาคนิพนธห์ลัก 
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Abstract 
This research is to study personal factors and inspirations which affect to smoking cessation of 

patients in the Smoking Cessation Clinic of Phranaraimaharat Hospital in Lopburi province in order to utilize 
as a guideline for strategy planning to support, control, prevent and solve the smoking problem in the 
community for the better public health. 

The research methodology used in this study is descriptive research using the questionnaire 
developed from an existing questionnaires of the similar studies and researches founded previously, gathering 
data from 91 purposive samples who are the patients coming to Smoking Cessation Clinic of 
Phranaraimaharat Hospital in Lopburi province during January 10th to March 31st, 2014.  The collected data 
has been analyzed using SPSS program; the descriptive statistics, Chi-square test and Fisher’s exact test are 
used for analysis.     

This study found that personal factors; education background and occupation are related to the 
intention of smoking cessation significantly at the 0.05 level.  The reason of smoking is related to the intention 
of smoking cessation significantly at the 0.05 level.  The inspirations to reduce expenditure and being a good 
person in special occasions are related to the intention of smoking cessation significantly at the 0.05 level.  
The results show that educational support and smoking cessation campaigns should be done continuously and 
seriously to help reducing the numbers of smoker in the future. 
Keywords: Smoking Cessation, Smoking Cessation Clinic 
 

บทน า 
การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเสื่อมโทรมของระบบการท างานต่างๆ ในร่างกาย ท าให้เกิด

โรคที่คุกคามชีวิตอย่างน้อย 25 โรค ทั้งโรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดในสมอง โรค
ระบบทางเดินหายใจที่ส าคัญ ได้แก่ การเกิดภาวะหลอดลมอักเสบเร้ือรัง โรคถุงลมโป่งพอง การอักเสบของ
เน้ือเยื่อภายในปอด และโรคระบบประสาท ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดความรุนแรงลงได้ด้วยการเลิก
สูบบุหร่ี (สหดล ปุญญถาวร, 2550) นอกจากบุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพของตัวผู้สูบบุหร่ีโดยตรงแล้ว ควันบุหร่ี         
ยังส่งผลกระทบไปยังผู้ใกล้ชิดที่ต้องสูดดมควันบุหร่ีด้วย 
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องค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกๆ 8 วินาที มีคนต้องเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ผลการวิจัยน าเสนอข้อมูล
ว่า คนที่เร่ิมสูบบุหร่ีในช่วงวัยรุ่น (ซึ่งมีมากกว่า 70 %) และสูบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ทศวรรษ หรือนานกว่า 
จะมีอายุสั้นกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหร่ีถึง 20-25 ปี โดยนักวิจัยสหรัฐและอังกฤษ พบว่า คนที่สูบบุหร่ีท าให้ดีเอ็นเอของ 
Telomere ที่เกี่ยวกับการแก่ตัวมีกระบวนการเสื่อมเร็วขึ้นประมาณ 4.6 ปี 

ส าหรับประเทศไทยในปี 2552 คณะท างานภาระโรคและการบาดเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
และปัจจัยเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุขท าการศึกษา พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี จ านวน 48 ,244 คน 
เพิ่มขึ้นจากในปี 2547 ที่มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีเท่ากับ 41 ,183 คน และในการประชุมวิชาการ “บุหร่ีกับ
สุขภาพแห่งชาติ” คร้ังที่ 11 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่า 
“ประเทศไทยมีนโยบายควบคุมยาสูบที่ได้ชื่อว่าเข้มแข็ง และมีคนไทยเลิกสูบบุหร่ีไปแล้วไม่ต่ ากว่า 6 ล้านคน 
แต่กลับพบปัญหาที่น่าวิตก คือยอดรวมคนสูบบุหร่ียังไม่ลดลง ซึ่งดูได้จากจ านวนคนไทยที่สูบบุหร่ีในปี  2554 
ยังคงอยู่ที่ 13 ล้านคน จากจ านวนคนสูบบุหรี่ 12 ล้านคนเศษ เมื่อปี 2534  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มอัตราการสูบบุหร่ีของคนไทยยังคงสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสูบบุหร่ีของคนที่มี
ความคิดหรือความตั้งใจที่จะเลิกบุหร่ี และกลุ่มที่เคยเลิกสูบบุหร่ีแล้วไม่ประสบผลส าเร็จแล้วกลับมาเข้าคลินิก
เลิกสูบบุหรี่โดยเลือกท าการศึกษาจากผู้รับบริการทุกคนในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
จ.ลพบุรี ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ และใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเลิกสูบบุหรี่ที่ไม่ประสบผลส าเร็จอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประวัติการสูบบุหร่ี เหตุผลของการสูบบุหรี่ เหตุผลของการมาคลินิก

อดบุหร่ี ความตั้งใจของการเลิกสูบบุหรี่ แรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกบุหร่ี ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับพิษภัย
และโทษของบุหร่ีของคนที่มารับบริการในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 

2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของคน
ที่มารับบริการในคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
Fishbein & Ajzen ได้เสนอทฤษฎี The Theory of Reasoned Action เพื่อท านายพฤติกรรมมนุษย์ 

ทฤษฎีนี้ระบุถึงปัจจัยที่ก าหนดความสอดคล้องของทัศนคติกับพฤติกรรมโดยเชื่อว่าบุคคลมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับเจตนาหรือความตั้งใจ  

ส่วนค าว่าทัศนคติ (Attitude) ได้มีการบัญญัติไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
อธิบายว่าหมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ เป็นตัว
ก าหนดการแสดงออก และบุคลิกภาพบางประการของบุคคลที่บ่งบอกถึงลักษณะของอารมณ์ ความรู้สึก และ
ค่านิยมในแต่ละบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การสร้าง หรือปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม จึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญให้บุคคล
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม การปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามต้องใช้เวลา และความพยายามในการจัดประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดทัศนคติในแนวทางที่ต้องการในการศึกษาความคิด ความรู้สึก และทัศนคติซึ่ง
เป็นพฤติกรรมภายในส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถวัดด้วยอุปกรณ์โดยตรง เคร่ืองมือที่ใ ช้จึงนิยมเป็น
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส ารวจหรือแบบสังเกต 

นอกจากนั้นยังมีนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของค าว่าแรงจูงใจไว้หลากหลายด้วยกัน โดยสรุปคือ 
เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการกระท าของบุคคลที่ท าให้เกิด ความตั้งใจก าหนดทิศทางพฤติกรรมตามความ
ต้องการของบุคคลการเกิดแรงจูงใจนั้น เป็นภาวะของแรงขับหรือแรงกระตุ้นตามสภาพแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรม
ออกมา นักจิตวิทยาได้พยายามแบ่งแรงจูงใจให้เห็นถึงความชัดเจนของลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด คือ แรงจูงใจ
ทางสรีระ (Physiological Motivation) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แรงจูงใจทางชีวภาพ (Biological Motivation) เป็น
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นเองภายในอินทรีย์ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ แรงจูงใจเหล่านี้มาจากความต้องการที่จ า เป็นต่อการ
มีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์เกิดขึ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ และการหลีกหนีความ
เจ็บปวด เป็นต้น ส่วนอีกชนิดเรียกว่าแรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ 
และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมเป็นแรงจูงใจที่ไม่เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ความต้องการการ
ยอมรับ ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการพึ่งพา ความต้องการอ านาจ และความต้องการความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

และจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
และการเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าปัจจัยด้านความรู้พิษภัยบุหร่ีต่อสุขภาพ ความรักความห่วงใย
ต่อสุขภาพตนเอง และครอบครัว สภาพแวดล้อม สังคม เพื่อนฝูง คนใกล้ชิดและกฎของสังคมมีผลต่อความตั้งใจ
ที่จะเลิกสูบบุหรี ่
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วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยน า

แบบสอบถามของผู้ที่เคยท าการศึกษาหรือวิจัยในเร่ืองที่ใกล้เคียงกับผู้ศึกษาสนใจมาปรับปรุง จากนั้นเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช       
จ. ลพบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าไปเก็บข้อมูลในคลินิกอดบุหร่ี แล้วด าเนินการเก็บแบบสอบถามที่คลินิก
อดบุหร่ี โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จ. ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาท าการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่มารับบริการใน

คลินิกอดบุหร่ีทุกคนของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โดยด าเนินการเก็บข้อมูลที่คลินิกอดบุหร่ี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยน าแบบสอบถามของผู้ที่เคยท าการศึกษาหรือวิจัยในเร่ืองที่
ใกล้เคียงกับผู้ศึกษาสนใจมาปรับปรุงแล้วน าไปให้ผู้ช านาญการด้านเนื้อหาอย่างน้อย 3 คน พิจารณาตัดสินว่า
แบบสอบถามนั้นครบถ้วน ตรงตามเนื้อหาแล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มใกล้เคียงกัน แล้วน าค าตอบมาพิจารณา
เกี่ยวกับการเข้าใจค าถาม การแปลความหมายของข้อความ วิธีการตอบ ความชัดเจนของค าชี้แจง ปฏิกิริยาที่มีต่อ
ค าถาม แล้วน ามาวิเคราะห์และแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วจึงน าไปใช้จริง 
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 ประวัติการสูบบุหรี่ 
ส่วนที่ 3 เหตุผลของการสูบบุหร่ี 
ส่วนที่ 4 เหตุผลของการมาคลินิกอดสูบบุหรี่ 
ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ 
ส่วนที่ 6 แรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกสูบบุหรี่ 
ส่วนที่ 7 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 – 7 อันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประวัติการสูบบุหร่ี เหตุผลของการสูบบุหร่ี เหตุผลของการ

มาคลินิกอดบุหร่ี ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ แรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกบุหร่ี ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย 

ส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการสูบบุหร่ี เหตุผลของการสูบบุหร่ี 
เหตุผลของการมาคลินิกอดสูบบุหรี ่แรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกสูบบุหรี่ ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของบุหร่ี กับความตั้งใจในการเลิกสูบบุหร่ี ทดสอบด้วยสถิติไคว์สแควร์ (Chi-Square test) และฟิชเชอร์ 
(Fisher’s Exact Teast) 

 

ผลการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ไม่มีโรคประจ าตัว เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก
เมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.46 ปี มีระยะเวลาการสูบบุหร่ียาวนานเฉลี่ย 14.94 ปี สูบบุหร่ีเป็นบางคร้ัง (1 -2 วัน/
สัปดาห์) เลือกสูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย สาเหตุของการเร่ิมสูบบุหรี่คือเพื่อคลายเครียด ไม่มีคนใกล้ชิดที่สูบ
บุหร่ี เลือกบุหรี่จากยี่ห้อ ยังสูบบุหรี่อยู่เพื่อคลายเครียด มาคลินิกอดบุหร่ีเพราะพยายามเลิกเองไม่ส าเร็จ เลิกบุหร่ี
ได้ยาวนานที่สุดน้อยกว่า 31 วัน สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการคิดเลิกสูบบุหร่ีมากที่สุดคือสื่อโฆษณาข้างซองบุหร่ี 
และมั่นใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ได้  

ค่าสถิติและผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และอาชีพ ดังปรากฏผลในตารางที่ 1 และ 2  

 
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติทดสอบ Fisher’s Exact test ระหว่างระดับการศึกษากับความตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี 

ระดับการศึกษา 
ความตั้งใจเลิกบุหร่ี  Fisher’s Exact test 

ตั้งใจเลิก ตั้งใจเลิกมาก/อย่างมุ่งมั่น รวม p-value 
ไม่ได้เรียน/ประถม/
มัธยมศึกษา 

33 35 68 0.005 

สูงกว่ามัธยมศึกษา 13 10 23  

รวม 46 45 91  
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ตารางท่ี 2 ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ระหว่างอาชีพกับความตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี 

อาชีพ 
ความตั้งใจเลิกบุหร่ี  

 p-value 
ตั้งใจเลิก ตั้งใจเลิกมาก/อย่างมุ่งมั่น รวม 

ว่างงาน/เกษตรกรรม 18 8 26 10.878 .012 
ค้าขาย 6 11 17   
รับจ้าง 18 13 31   
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ 4 13 17   

รวม 46 45 91   
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจที่ท าให้อยากเลิกสูบบุหรี่กับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่

ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าแรงจูงใจอ่ืน (ต้องการลดค่าใช้จ่าย และต้องการท าความดีในโอกาสส าคัญ) มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังปรากฎผลในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) และ Fisher’s Exact test  แรงจูงใจท่ีท าให้อยากเลิกสูบ
บุหร่ีกับความตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี 

แรงจูงใจ 
ความตั้งใจเลิกบุหร่ี  Fisher’s Exact test 

ตั้งใจเลิก ตั้งใจเลิกมาก/อย่างมุ่งมั่น รวม p-value 

ด้านสุขภาพ     
น้อย/ปานกลาง 2 3 5 0.677 
มาก 44 42 86  

รวม 46 45 91  
จากคนรอบข้าง     

น้อยมาก/น้อย 30 22 52 0.141 
มาก/มากที่สุด 16 23 39  

รวม 46 45 91  
สื่อ     

น้อย/ปานกลาง 14 8 22 0.221 
มาก 32 37 69  
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รวม 46 45 91  
 
มาตรการทางสังคม 

                          p-value 

น้อย 4 9 13 3.201            0.202 
ปานกลาง 8 10 18  
มาก 34 26 31  
รวม 46 45 91  

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

แรงจูงใจ 
ความตั้งใจเลิกบุหร่ี  Fisher’s Exact test 

ตั้งใจเลิก ตั้งใจเลิกมาก/อย่างมุ่งมั่น รวม p-value 

อื่นๆ     
ไม่มีแรงจูงใจ/มีแรงจูงใจ
น้อย 

17 7 24 .031 

แรงจูงใจมาก 29 38 67  
รวม 46 45 91  

  

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของคนที่มารับบริการในคลินิกอดบุหร่ี

ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานการศึกษา 
ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ ในการเลิกสูบบุหรี่ ได้แก่ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ อาจเนื่องมาจากความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นการวัด
ความรู้สึกต่อพฤติกรรมที่จะกระท า เมื่อได้ตัดสินใจว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ดี ซึ่งการที่บุคคลจะ
ตัดสินใจว่าการกระท าใดดี หรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับความรู้เป็นองค์ประกอบ โดยความรู้ก็จะได้รับมาจากการศึกษา 
จึงแสดงออกมาในเชิงความสัมพันธ์ว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเลิกบุหร่ี ซึ่งเชื่อมโยงกับอาชีพที่
ท าด้วย 
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2. ส าหรับสาเหตุที่ยังสูบบุหร่ีอยู่ พบว่าการที่บุหร่ีมีราคาถูก หาซื้อง่าย การอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สูบ
บุหร่ี สูบบุหรี่เพื่อคลายเครียด และมีการติดบุหร่ีมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่น้ันอาจอธิบายได้ว่า 
ลักษณะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และภาวะทางอารมณ์ ล้วนมีผลต่อการเลือกที่จะสูบบุหร่ี หรือเลิกบุหร่ีก็ได้ คือถ้า
สภาพแวดล้อมเป็นไปในทางสนับสนุนให้สูบบุหร่ีก็เป็นการยากที่จะเลิกความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่น่ันเอง 

3. แรงจูงใจอ่ืน (ต้องการลดค่าใช้จ่าย และต้องการท าความดีในโอกาสส าคัญ) มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูบบุหรี่เองเป็นหลัก เช่น ต้องการลดค่าใช้จ่าย ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูบโดยตรงจึงมีแรงจูงใจค่อนข้างสูง เมื่อมีแรงจูงใจมากก็จะมีผลให้มีความตั้งใจเลิก
สูบบุหรี่มากขึ้นตามไปด้วย  
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