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วัตถุประสงค : เพ่ือทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดตัวแปรตามแบบจําลองขามทฤษฎีสําหรับผูสูบบุหรี่  วิธี
การศึกษา : ผูวิจัยวัดตัวแปรที่ชื่อวาขั้นตอนของการเลิกบุหรี่ ความเห็นในเรื่องขอดี-ขอเสียของการสูบบุหรี่ และความหวั่นไหวเมื่อ
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ความหวั่นไหวจากวิกฤติดานอารมณ แบบวัดตัวแปรทั้งสองมีความตรงและความเที่ยงเปนที่นาพอใจ การวิเคราะหองคประกอบเชิง
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บทนํา 
นิโคตินเปนสารเสพติดที่มีผูใชมากที่สุด และบุหร่ี

เปนสาเหตุการเจ็บปวยและการตายที่สําคัญ (1) องคการ
อนามัยโลกคาดวา ในป ค.ศ. 2025 จํานวนผูสูบบุหรี่จะ
เพ่ิมขึ้นเปน 1,600 ลานคน (2) สําหรับในประเทศไทย แมวา
จะมีการรณรงคงดสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง ก็ยังพบวามีผูสูบ
บุหรี่อยูอีกเปนจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2549 พบวาคนไทย
อายุ 15 ปขึ้นไปสูบบุหรี่เปนประจําทุกวันประมาณ 9.54 ลาน
คน (3) บุหรี่เปนสาเหตุการตายของประชากรโลกมากกวา 4 
ลานคนตอปตั้งแตป ค.ศ. 1998 (2) ผูที่ติดนิโคตินสามารถ
เลิกบุหรี่ไดเองเพียงรอยละ 5 เทานั้น ผูติดมักสูบบุหรี่ตอไป
เปนเวลานานจนเกิดโรคจากบุหร่ี เชน โรคมะเร็งปอดและโรค
หลอดเลือดและหัวใจ เปนตน หรือสูบจนเกิดโรคอื่นๆ ที่
สัมพันธกับการสูบบุหรี่ไดแก ทารกแรกคลอดน้ําหนักนอย 
มะเร็งอื่น ๆ เชน คอ เตานม และตับออน (4) นอกจากนี้ผูสูบ
บุหร่ีมือสองหรือผูไดควันบุหร่ี เชนคูสมรสหรือบุตรของผูสูบ
บุหรี่ยังมีโอกาสเกิดมะเร็งและโรคหัวใจ และโรคทางเดิน
หายใจ (5) 

วิธีการเลิกบุหรี่มีหลายรูปแบบ วิธีที่ไดผลดีที่สุดคือ
การบําบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ ซึ่งใชวิธีการทางจิตวิทยารวมกับ
ยา เชนนิโคตินทดแทน วิธีดังกลาวทําใหผูสูบสามารถเลิก
บุหร่ีไดตอเนื่อง 12 เดือนประมาณรอยละ 28 (4) แตขอเสีย
ของวิธีนี้คือ มีผูเขาถึงบริการดังกลาวไดนอย และตองอาศัย
บุคลากรทางการทางแพทยที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่ง
ใชยา การเขาถึงยาและบริการเลิกบุหรี่เปนปญหาท่ีพบใน
ประเทศไทย (6) วิธีเลิกบุหรี่ดวยตนเองโดยศึกษาจากคูมือ
ไดผลเพียงรอยละ 15 (7) แตมีผูเขาถึงวิธีนี้ไดมากกวาการ
รักษาทางคลินิก (8) คําแนะนําของแพทยที่ใหผูปวยเลิกสูบ
บุหร่ีก็ไดผลเพียงรอยละ 5-12 แตผูสูบบุหรี่จํานวนมากถึง
รอยละ 65-70 ตอปไดรับคําแนะนําดังกลาว (9) การ
แทรกแซงระดับชุมชนเพ่ือรณรงคใหเลิกบุหรี่ เชนโครงการ 
COMMIT ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาไดผลนอยมาก (10) 
มาตรการทางกฎหมายเชนการหามสูบบุหรี่ในที่ทํางานหรือท่ี
สาธารณะทําใหผูสูบบุหรี่สูบนอยลง แตยังไมมีหลักฐานวาทํา
ใหเกิดการเลิกบุหร่ีได(11)  

วิธีการเลิกบุหรี่ที่กลาวมามีขอเสียคือทั้งหมดมุง
หมายหรือเหมาะกับผูที่พรอมจะเลิกบุหรี่แลวเทานั้น ขณะท่ีผู
สูบบุหร่ีสวนใหญยังไมพรอมหรือไมตองการจะเลิกบุหรี่ การ

แจกคูมือเลิกบุหร่ีหรือการแนะนําการใชหมากฝรั่งเลิกบุหรี่แก
ผูซึ่งไมมีความคิดจะเลิกสูบ ยอมไมสามารถเปลี่ยนแปลงการ
สูบบุหรี่ได การแนะนําในลักษณะดังกลาวเหมาะกับผูที่ตั้งใจ
หรือพรอมจะเลิกบุหรี่เทานั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบผู
สูบบุหรี่ที่พรอมจะเลิกสูบนอยกวารอยละ 20 เทานั้น (12)  
ดังนั้นวิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาจึงมีประสิทธิภาพจํากัดในการ
เลิกบุหร่ี  

แบบจําลองขามทฤษฎี (transtheoretical model) มี
แนวคิดวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางเปนขั้น
เปนตอน (13) ดังนั้นจึงควรจําแนกผูสูบบุหรี่ออกเปน 5 กลุม
ตามความพรอมในการเลิกบุหรี่ไดแก กลุมที่ไมไดคิดจะเลิก
บุหรี่ (precontemplation) กลุมที่คิดจะเลิก (contemplation) 
กลุมที่เตรียมพรอมจะเลิก (preparation) กลุมที่ลงมือเลิกแลว 
(action) และกลุมที่เลิกแลวอยางตอเนื่อง (maintenance) 
ทฤษฎียังเชื่อวาวิธีปรับพฤติกรรมที่ใชตองเหมาะสมกับความ
พร อม ในก า ร เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข อ งแต ล ะ บุ คคล  จึ ง จ ะ มี
ประสิทธิภาพ (13) แบบจําลองขามทฤษฎีวัดผลของการ
แทรกแซงจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เปล่ียนไป และยังใช
ตั วชี้ วั ดที่ ไ วต อการ เปลี่ ยนแปลงได แก  ขั้ นตอนการ
เปล่ียนแปลงของผูสูบบุหรี่ (stages of change) ความเห็น
เร่ืองขอดี-ขอเสียของการสูบบุหรี่ (decisional balance) 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ของผูสูบบุหรี่ใช (processes of 
change) และความหวั่นไหวเมื่อมีส่ิงยั่วยุใหสูบบุหรี่ 
(temptation)  

Velicer และ Prochaska ไดพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรผูเชี่ยวชาญ (expert system) จากแบบจําลองนี้ 
(14) ผูใชงานตองปอนขอมูลที่เกี่ยวกับผูสูบบุหร่ีในเรื่อง
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ความเห็นในเร่ืองขอดี-ขอเสียของ
การสูบบุหรี่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ใชและความหวั่นไหว
ตอส่ิงย่ัวยุใหสูบบุหรี่ หลังจากนั้นคอมพิวเตอรจะจําแนกวาผู
สูบบุหรี่อยูในขั้นตอนใด และใชกระบวนการใดเพื่อเลิกสูบ
บุหรี่ ตอจากนั้นระบบจะใหคําแนะนําเปนรายบุคคลแกผูสูบ
บุหรี่วาตองใชวิธีการใดเพื่อใหสามารถกาวไปสูขั้นที่สูงขึ้น
ของการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบวาระบบนี้ทําให
ตัวอยางเลิกบุหรี่อยางตอเนื่องไดถึงรอยละ 22-26 ที่เวลา 18 
เดือนหลังการแทรกแซง (14) จะเห็นวาวิธีนี้มีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับการใชยาและการใหคําแนะนําทางจิตวิทยา แตมี
ขอดีคือสามารถใชระบบคอมพิวเตอรผูเชี่ยวชาญนี้กับผูสูบ
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บุหร่ีไดในจํานวนมากในคราวเดียวกัน ทําใหการ
เขาถึงมีมากกวาการรักษาในคลินิกเลิกบุหร่ี และมีคาใชจาย
ตอหัวถูกกวาดวย นอกจากนี้ การประยุกตใชแบบจําลองขาม
ทฤษฎีไมจําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอรหรือบุคคลากรทาง
การแพทย บุคคลทั่วไปที่คุนเคยกับทฤษฎีนี้ไมวาจะเปน
นักจิตวิทยา ครูในโรงเรียนหรือผูปกครองก็สามารถใช
ประโยชนจากแนวคิดนี้ในการสงเสริมใหเกิดการเลิกบุหร่ีได 
การสงเสริมใหใชแนวคิดนี้ในวงกวาง เชนโรงเรียนและครอบ
ครับจึงมีความเปนไปไดสูง 

การประยุกตใชแบบจําลองขามทฤษฎีเพ่ือชวยให
เลิกบุหรี่ จําเปนตองประเมินผูสูบบุหรี่ในเรื่องขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลง ความเห็นเรื่องขอดี-ขอเสียของการสูบบุหรี่ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความหวั่นไหวเมื่อมีส่ิงย่ัวยุให
สูบบุหร่ี ขณะนี้ยังไมมีแบบวัดฉบับภาษาไทยสําหรับตัวแปร
เหลานี้ซึ่งผานการทดสอบความตรงและความเที่ยง ผูวิจัยจึง
ไดแปลแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติการวัดที่ดี ให
เปนภาษาไทย และทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบ
วัดในการวิจัยนี้ หากพบวาแบบวัดมีความคุณสมบัติการวัดที่
ดี ก็จะนําไปเผยแพรเพ่ือใชประกอบการชวยเหลือผูสูบบุหรี่
ใหเลิกบุหรี่ หากพบวาแบบวัดไมเหมาะสมก็จะปรับปรุงให
เหมาะสมกับผูสูบบุหรี่ชาวไทย ในหัวขอตอไปจะกลาวถึง
แบบจําลองขามทฤษฎีและนิยามของตัวแปรตาง ๆ ในการ
วิจัยนี้พอสังเขปเพื่อใหผูอานเขาใจระเบียบวิธีวิจัยของ
การศึกษานี้ 

 

แบบจําลองขามทฤษฎีและตัวแปรตางๆ ในการ
วิจัย 
 
ข้ันตอนของการเปลี่ยนพฤติกรรม  

แนวคิดหลักของแบบจําลองขามทฤษฎีคือ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดําเนินเปนขั้นเปนตอน บางครั้งจึง
เรียกทฤษฎีนี้วาทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (stages of 
change theory) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมี 5 ขั้น 
(15) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นไมไดคิดจะเลิกบุหรี่ในเวลาอันใกล ผูสูบ
บุหร่ีอยูในขั้นนี้ เพราะไมทราบขอดีของการเลิกบุหร่ี ขอเสีย
ของการสูบบุหรี่ หรือเกิดจากการที่บุคคลนั้นไดพยายามการ

เลิกบุหร่ีหลายครั้งแลว แตไมประสบความสําเร็จ ทําใหหมด
กําลังใจและเลิกลมความคิดที่จะการเลิกบุหร่ี  

ขั้นที่  2 ขั้นคิดว าจะเลิกบุห ร่ีภายใน  6 เดือน
ขางหนา หรือคิดจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 30 วันขางหนาและใน
รอบปที่ผานมาไมเคยหยุดสูบบุหรี่ไดนานติดตอกันอยางนอย 
24 ชั่วโมง บุคคลในขั้นตอนนี้ทราบขอดีและขอเสียของการ
สูบบุหรี่ดี แตการที่บุคคลอยูในขั้นนี้เปนเวลานาน เพราะเห็น
วาขอดีและขอเสียของการสูบบุหร่ีมีพอ ๆ กัน จึงเกิดการ
ความคิดวา “คอยเลิก” หรือ “เอาไวกอน”  

ขั้นที่ 3 ขั้นเตรียมพรอมในการเลิกบุหรี่ ในการวิจัย
นี้หมายถึงผูที่จะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 30 วันขางหนาและ เคย
หยุดสูบบุหรี่ไดนานติดตอกันอยางนอย 24 ชั่วโมงในรอบปที่
ผานมา  

ขั้นที่ 4 ขั้นเลิกบุหร่ีแลว แตยังไมเกิน 6 เดือน  
ขั้นที่ 5 ขั้นเลิกบุหร่ีแลว และทําตอเนื่องเกินกวา 6 

เดือนแลว บุคคลในขั้นนี้ใชวิธีการตางๆ เพ่ือปองกันไมให
หวนกลับไปสูบบุหรี่ ทั้งมีความมั่นใจวาตนจะเลิกบุหรี่ได
ตอเนื่อง และไมหว่ันไหวเมื่อพบกับสถานการณที่ยั่วยุใหสูบ
บุหร่ี 

การประเมินวาบุคคลอยู ในขั้นตอนใดของการ
เปล่ียนแปลงมีความสําคัญ เพราะวิธีการที่ไดผลในการ
ผลักดันใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ขึ้นกับวา
บุคคลนั้นอยูในขั้นใดของการเปลี่ยนแปลง  
 
ความเห็นในเร่ืองขอดี-ขอเสียของการสูบบุหร่ี 

บุคคลที่ไมคิดจะเลิกบุหร่ีจะเห็นวาขอดีของการสูบ
บุห ร่ีมีมากกว าข อ เ สีย  บุคคลที่ อ ยู ในขั้ นที่ คิ ด ถึ งการ
เปล่ียนแปลงจะเห็นวาขอดีและขอเสียของการสูบบุหรี่มีพอ ๆ 
กัน บุคคลที่อยูในขั้นที่สูงขึ้นไปจะเห็นวาขอเสียของการสูบ
บุหรี่มีมากกวาขอดี (15) การขยับจากขั้นไมคิดจะเลิกบุหรี่ไป
ยังขั้นลงมือเลิกนั้น คะแนนการเห็นขอดีตองเพ่ิมขึ้นหนึ่งเทา
ของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือคะแนนการเห็นขอเสียตอง
ลดลง 0.5 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาการเพิ่ม
คะแนนการเห็นขอดีมีผลเพียงครึ่งหนึ่งของการลดคะแนน
การเห็นขอเสียของการสูบบุหร่ี16 
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ความหวั่นไหวเมื่อมีสิ่งยั่วยุใหสูบบุหร่ี 
ตัวแปรนี้หมายถึงความตองการสูบบุหรี่ หากตกอยู

ในสถานการณที่ยั่วยุหรือชักจูงใหสูบบุหร่ี ตัวแปรความ
หว่ันไหวจะลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อบุคคลกาวสูขั้นตอน
หลังๆ (ขั้นปฏิบัติเปนตนไป) และสามารถใชทํานายไดวา
บุคคลดังกลาวจะเกิดการหวนกลับไปสูบบุหรี่หรือไม คะแนน
ความหวั่นไหวจะลดลงเรื่อยๆ จากขั้นไมคิดจะเลิกจนถึงขั้น
เลิกบุหร่ีอยางตอเนื่อง (15) 

 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือวิธีการซึ่ง
บุคคลใชในการขยับจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนของการ
เปล่ียนแปลง ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ บุคคลใช ในการ
เปล่ียนแปลงเปนส่ิงสําคัญ เพราะขอมูลนี้สามารถนํามาสราง
วิธีการในการปรับพฤติกรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มี
ขอมูลวิจัยยืนยันมีอยู 10 แบบ (17) กระบวนการหาแบบเปน
กระบวนการทางความคิดซึ่งใชมากในการเคลื่อนออกจาก
ขั้นตอนแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลง สวนอีกหากระบวนการ
เรียกวากระบวนการเชิงพฤติกรรม และใชมากในการเคลื่อน
เขาสูขั้นตอนหลัง ๆ ของการเปลี่ยนแปลง (15) ในเรื่องการ
เลิกบุหรี่ บุคคลในขั้นไมไดคิดถึงการเลิกบุหรี่ใชกระบวนการ
ตาง ๆ นอยมาก แตการใชกระบวนการตางๆ เหลานี้มีมาก
ขึ้นในชวงขั้นกลาง ๆ และจะใชลดลงในขั้นทายๆ ของการ
เปล่ียนแปลง โดยปกติ การใชกระบวนการทางความคิดจะมี
มากที่ สุดในขั้นกลาง  ๆ  สวนการใชกระบวนการทาง
พฤติกรรมมีมากที่สุดในขั้นที่สูงกวา (15) 

กระบวนการทางความคิด ไดแก 1) การเพิ่มความ
ตระหนัก (consciousness raising) คือการคิดถึงขอมูลที่
เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ 2) ความกังวลตอผลเสียของการสูบ
บุหรี่ (dramatic relief)  3) การคิดถึงผลกระทบของการสูบ
บุหร่ีตอส่ิงแวดลอมรอบตัว (environmental reevaluation) 4) 
การเห็นวาสังคม สภาพแวดลอมและบุคคลอื่น ๆ กําลัง
เปล่ียนแปลง คือมีบรรทัดฐานใหม ซึ่งสนับสนุนหรือเอื้อ
โอกาสในการเลิกบุหรี่ (social liberation) คือ 5) การประเมิน
ภาพลักษณตนเอง (self reevaluation) ในสวนที่เกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ เชนเห็นวาการสูบบุหร่ีแยงกับภาพลักษณของตนท่ี
เปนคนรักสุขภาพ  

กระบวนการทางพฤติกรรม ไดแก 1) การควบคุม
ส่ิงเรา (stimulus control) คือการขจัดส่ิงเราที่ทําใหสูบบุหรี่
และเพ่ิมส่ิงเราที่ทําใหงดบุหรี่ได 2) การขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น (helping relationship) หรือการหาผูชวยเหลือ
และสนับสนุนการเลิกบุหรี่ 3) การทดแทนการสูบบุหรี่ดวย
พฤติกรรมอื่น (counter-conditioning) 4) การแรงเสริมเมื่อ
เลิกบุหร่ีได (reinforcement management) ดวยรางวัล 5) 
การตั้งใจแนวแน (self liberation) วาตนสามารถเลิกบุหรี่ได
หากตั้งใจ 
 

วิธีการศึกษา 
เครื่องมือวิจัย 
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล  คื อ แบบสอบถ ามซึ่ ง

ประกอบดวยคําถามประชากรศาสตร และคําถามวัดตัวแปรส่ี
ตัวดังนี้ 1) แบบวัดขั้นตอนการเลิกบุหรี่สําหรับผูใหญและ
วัยรุนแบบยาวของ Velicer และคณะ (12) 2) แบบวัด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้ง 10 ของการเลิกสูบบุหรี่แบบ
ยาวของ Prochaska และคณะ (17) 3) แบบวัดความเห็นใน
เร่ืองขอดี-ขอเสียของการสูบบุหรี่แบบยาวของ Velicer และ
คณะ (18) ประกอบดวยคําถามวัดตัวแปร 2 ตัว คือความเห็น
ในเรื่องขอดีของการสูบบุหรี่ และความเห็นในเรื่องขอเสียของ
การสูบบุหรี่ และ 4) แบบวัดความหวั่นไหวเมื่อมีส่ิงยั่วยุใหสูบ
บุหรี่แบบยาวของ Velicer และคณะ (19) ซึ่งวัดตัวแปร 3 ตัว
ยอยคือความหวั่นไหวในสถานการณเชิงบวก ความหวั่นไหว
เมื่อมีเรื่องไมสบายใจ และความหวั่นไหวเมื่อเกิดความอยาก
บุหร่ี คําถามและการรวมคะแนนแสดงอยูในภาคผนวก ผูวิจัย
เลือกใชแบบวัดแบบยาวแทนแบบวัดอยางสั้นในการวิจัย
เพราะไดสันนิษฐานลวงหนาไววาคําถามบางขออาจถูกตัด
ออกเนื่องจากไมเหมาะสม จึงตองการจํานวนคําถามที่มากใน
การเริ่มตนวิจัย 

 
วิธีการแปลและทดสอบแบบวัดเบ้ืองตน 
แบบวัดทั้งหมดถูกแปลโดยวิธีแปลและแปลกลับ 

(translation back translation) (20) โดยใชผูแปลสองทานที่
เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนมีเขาใจใน
วัฒนธรรมตะวันตก  ผู แปลทานแรกแปลแบบวัดจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หลังจากนั้นผูแปลคนที่สองแปล
แบบวัดภาษาไทยที่ไดกลับเปนภาษาอังกฤษอีกครั้ง จากนั้น
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ผู วิ จั ย เป รียบ เที ยบแบบวั ดที่ ไ ด กั บแบบวั ดต นฉ บับ
ภาษาอังกฤษ และปรับคําถามใหไดความหมายที่ไมแตกตาง
จากตนฉบับ ทั้งเขาใจไดงาย และสอดคลองกับส่ิงที่ตองการ
วัด คําถามขอใดที่การแปลใหความหมายคลาดเคลื่อนจาก
ตนฉบับมาก จะถูกนําเขากระบวนการแปลและแปลกลับอีก
ครั้งจนไดความหมายที่ใกลเคียงกับตนฉบับ 

การทดสอบแบบวัดเบื้องตนใชการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 1 ทาน หลังจาก
นั้นนําไปทดสอบความเขาใจในเนื้อหาโดยใชวิธีคิดออกเสียง 
(think aloud) (21) ในตัวอยางจํานวน 5 คนซึ่งอยูในแตละ
ขั้นตอนของการเลิกบุหรี่ การทดสอบทําโดยใหตัวอยางแตละ
คนอานคําถามทีละขอแบบออกเสียง และใหบรรยายความคิด
ที่มีตอขอคําถาม เหตุผลในการตอบคําถามเชนนั้น อีกทั้งยัง
เปดโอกาสใหตัวอยางไดซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับคําถามใน
แตละขอ หลังปรับปรุงแบบวัด ผูวิจัยทดสอบแบบวัดขั้นตน
ในตัวอยางซึ่งมีลักษณะคลายตัวอยางในการวิจัย 30 คน เพ่ือ
คนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชแบบสอบถาม เชน 
ความเขาใจตอคําพูดหรือการใชภาษา คําถามขอท่ีคําตอบ
ขาดหายมาก เปนตน  

 
ตัวอยาง 
ขนาดตั ว อย า ง ขั้ น ตํ่ า สํ าห รั บก า ร วิ เ ค ร า ะห

องคประกอบเชิงยืนยัน คือ 5 คนตอคําถามหนึ่งขอ (22) ตัว
แปรท่ีมีคําถามมากที่ สุดในการวิจัยนี้คือกระบวนการ
เปล่ียนแปลง (40 ขอ) ดังนั้นขนาดตัวอยางขั้นต่ําที่ตองการ
คือ 200 คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากตัวอยางตามสะดวกจํานวน 
330 คนซึ่งเปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา หรือเคยสูบบุหรี่ในอดีต 
ผูสูบบุหรี่เปนประจําหมายถึงผูที่สูบบุหรี่มาแลวอยางนอย 
100 มวน ในชวงชีวิตที่ผานมาและขณะนี้ก็ยังสูบอยูทุกวัน 
สวนผูที่เคยสูบบุหรี่หมายถึงผูที่เคยสูบบุหรี่มาอยางนอย 100 
มวนในชวงชีวิตที่ผานมา แตในขณะนี้ไมไดสูบอีกแลว (23) 
ตัวอยางประกอบดวยพลทหารกองประจําการป พ.ศ. 2550 
ทุกนายซึ่งสังกัดคายทหารแหงหนึ่งในภาคใต ตลอดจน
ขาราชการทหารของคายทหารดังกลาวที่มาตรวจสุขภาพ
ประจําป  และผูป วยเพศชายในแผนกผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลซึ่งสังกัดคายทหารดังกลาว การวิจัยนี้เลือก
ตัวอยางตามสะดวกโดยใชตัวอยางทุกรายที่มีคุณสมบัติครบ
ตามที่วางไวและใหความรวมมือ ผูวิจัยใชตัวอยางเกือบ

ทั้งหมดที่เปนทหารเนื่องจากแบบสอบถามมีความยาวมาก 
จึงตองใชกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือและผูวิจัยสามารถ
ติดตามแบบสอบถามได อีกทั้งทหารเกณฑซึ่งเปนตัวอยาง
สวนใหญมีอายุในชวงที่ชาวไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ เปน
ประจําสูง (3) จึงทําใหงายตอการหาตัวอยางผูที่เปนสูบบุหร่ี 
การวิจัยนี้ศึกษาในตัวอยางเฉพาะเพศชายเนื่องจากทหาร
เกือบทั้งหมดเปนชาย  
 

วิธีการเก็บขอมูล 
การคัดเลือกตัวอยางที่เปนผูที่สูบบุหร่ีเปนประจํา

หรือเคยสูบบุหร่ี ทําโดยสัมภาษณวา “ปจจุบันนี้ทานสูบบุหร่ี
หรือไม” ผูที่ตอบวาไมเคยสูบบุหรี่เลยจะถูกคัดออก สําหรับผู
ที่ตอบวาปจจุบันสูบบุหรี่อยู หรือเคยสูบเกินกวา 100 มวน 
ผูวิจัยจะชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนการวิจัย ตลอดจนแจง
วาตัวอยางจะเขารวมการวิจัยหรือไมก็ไดขึ้นกับความสมัครใจ 
หากไมเขารวมการวิจัยก็จะไมมีผลใด ๆ ตอตัวอยาง ผูที่ตอบ
ตกลงเขารวมการวิจัยดวยวาจาจะไดรับแบบสอบถามเพื่อ
ตอบขณะรอพบแพทย หรือระหวางพักในคายทหาร ผูวิจัยรอ
รับแบบสอบถามกลับคืนทันทีหลังจากตัวอยางตอบเสร็จ ใน
การวิจัยนี้ถือวาแบบสอบถามที่ผูตอบตอบอยางสมบูรณ
เสมือนหนึ่งเปนคํายินยอมเขารวมการวิจัย  
 

การวิเคราะหขอมูล 
ความตรงเชิงองคประกอบ: การศึกษาน้ีใชการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือตรวจสอบวามิติตางๆ ที่ไดจาก
การวิเคราะหประกอบดวยคําถามเหมือนที่ระบุในแบบวัด
ตนฉบับหรือไม วิธีสกัดองคประกอบยใชวิธีความควรจะเปน
สูงสุด (maximum likelihood) การหมุนแกนใชวิธี Oblimin 
with Kaiser normalization สวนการตัดสินวาแบบวัดมีกี่
องคประกอบใชแผนภาพสกรี (scree plot) รวมกับเกณฑ
คาไอเกน (eigenvalues) มากกวาหนึ่ง คําถามที่สามารถวัด
องคประกอบที่ตองการไดดีควรมีน้ําหนักองคประกอบไมนอย
กวา 0.40 
ความตรงตามโครงสราง: คะแนนของความเห็นในเรื่อง
ขอดี-ขอเสียของการสูบบุหรี่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
ความหวั่นไหวฯ ถูกแปลงเปนคะแนนที ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 
50 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 10 กอนการวิเคราะห
ตอไป การแปลงใชสูตร t=10(Z)+50 โดย t คือคะแนนที และ 

52 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 1 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2552 

  http://portal.in.th/tjpp                                                                                                                                     

Z คือคะแนนมาตรฐานของตัวแปรนั้นๆ การเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของตัวแปรตางๆ ตามขั้นตอนการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ทดสอบความตรงของแบบวัดใช split-plot ANOVA การหา
ความแตกต า ง ระหว า งคู ใ ช ก ารทดสอบด วยวิ ธี ของ 
Bonferroni เพ่ือควบคุมความคลาดเคลื่อนชนิดที่หนึ่งไวที่ 
0.05  

สมมติฐานของการพิสูจนความตรงซึ่งทํานายโดย
แบบจําลองขามทฤษฎีมี ดังนี้  
- ผูอยูในขั้นไมไดคดิถึงการเลิกบุหร่ีและขั้นคิดถึงการเลิกบุหรี่
เห็นขอดีของการสูบบุหรี่มากกวาผูที่อยูในขั้นเลิกบุหรี่แลว
และขั้นเลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่อง  
- ผูอยูในขั้นไมไดคิดถึงการเลิกบุหร่ีและขั้นคิดถึงการเลิกบุหรี่
เห็นขอเสียของการสูบบุหรี่นอยกวาผูที่อยูในขั้นเลิกบุหรี่แลว
และขั้นเลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่อง  
- ผูสูบบุหรี่ในขั้นไมไดคิดถึงการเลิกบุหรี่ใชกระบวนการ
ตางๆ นอยกวาผูที่อยูขั้นตอนอื่น ๆ  
- ผู สูบบุหรี่ในขั้นเตรียมตัวใชกระบวนการทางความคิด
มากกวาผูที่อยูขั้นตอนอื่นๆ  
- ผูสูบบุหรี่ในขั้นเลิกบุหรี่แลวใชกระบวนการทางพฤติกรรม
มากกวาผูที่อยูขั้นตอนอื่น ๆ  
- ผูสูบบุหรี่ที่อยูในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชวงแรก ๆ มี
ความหวั่นไหวเมื่อมีส่ิงย่ัวยุใหสูบบุหรี่มากกวาผูที่อยูในขั้น
หลัง ๆ 
ความเที่ยง: พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาช 
(Cronbach coefficient) คาความเที่ยงที่ถือวาเพียงพอตองมี
คาไมนอยกวา 0.70 (24) 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 
ลักษณะตัวอยางและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 

กลุมตัวอยางทั้งหมดเปนเพศชาย 330 ราย มีอายุ
เฉล่ีย 25.40±9.55 ป ทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางเกินกวารอยละ 
70 เปนพลทหารกองประจําการ กลุมตัวอยางมีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. รอยละ 32.60 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. รอยละ 24.50 ระดับประถมศึกษา
รอยละ 26 ตัวอยางมีสถานภาพโสดรอยละ 71.30 ตัวอยาง
อยูในขั้นไมไดคิดถึงการเลิกบุหรี่รอยละ 42.42 (140 ราย) 
ขั้นคิดวาจะเลิกรอยละ 27.27 (90 ราย) ขั้นเตรียมพรอมรอย

ละ 15.15 (50 ราย) ขั้นเลิกบุหรี่แลวรอยละ 6.06 (20 ราย) 
และขั้นเลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่องรอยละ 9.09 (30 ราย) หาก
พิจารณาเฉพาะผูที่สูบบุหร่ีในปจจุบัน (สามขั้นตอนแรกรวม 
280 ราย) จะพบวาตัวอยางอยูในขั้นไมไดคิดถึงการเลิกบุหรี่
รอยละ  50.00 ขั้นคิดวาจะเลิกรอยละ  32.14 และข้ัน
เตรียมพรอมรอยละ 17.86 แบบจําลองขามทฤษฎีกลาววา
การสอนวิธีเลิกบุหร่ีจะใชไดผลกับผูที่อยูในขั้นเตรียมพรอม
เทานั้น ซึ่งในการศึกษานี้มีผูที่อยูในกลุมดังกลาวเพียงรอยละ 
17.86 ดังนั้นการใชการแทรกแซงที่ไมไดพิจารณาถึงขั้นตอน
การเปล่ียนแปลงของผูสูบบุหรี่จึงนาจะไดผลนอย 

ผูสูบบุหรี่ชาวอเมริกันรอยละ 40 อยูในขั้นไมได
คิดถึงการเลิกบุหร่ี อีกรอยละ 40 อยูในขั้นคิดวาจะเลิก และ
รอยละ 20 อยูในขั้นเตรียมตัว (12) ผู สูบบุหรี่ ในสเปน 
เนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนดมีการกระจายตัวในแตละ
ขั้นตอนคลายคลึงกัน แตตางจากตัวเลขในสหรัฐอเมริกา (25) 
ผูสูบบุหรี่ชาวยุโรปรอยละ 70 อยูในขั้นไมไดคิดถึงการเลิก
บุหร่ี รอยละ 20 อยูในขั้นคิดถึงการเลิก และรอยละ 10 อยูใน
ขั้นเตรียมตัว ในประเทศไทย การกระจายตัวของผูสูบบุหรี่ใน
ขั้นตอนตาง ๆ คลายคลึงกับในอเมริกา อยางก็ตามงานวิจัยนี้
มีตัวอยางเปนชาย และเปนทหารเกือบทั้งหมด อีกทั้งไมได
ใชการเลือกตัวอยางแบบสุมจากประชากรชาวไทย การขยาย
ผลการวิจัยจึงควรทําดวยความระมัดระวัง 

ตัวอยางที่อยูในขั้นเตรียมพรอมรายงานวาสามารถ
หยุดสูบบุหร่ีไดอยางนอย 24 ชั่วโมงเปนจํานวน 8.38±3.90 
ครั้งในรอบปที่ผานมา ซึ่งมากกวาตัวอยางที่อยูในขั้นคิดถึง
การเลิก (6.36±3.66 ครั้งตอป) และขั้นไมไดคิดถึงการเลิก 
(3.46±2.65 ครั้งตอป) ผลอันนี้บงบอกถึงความตรงของแบบ
วัดขั้นตอนการเปล่ียนแปลง 
แบบวัดความเห็นในเร่ืองขอดี-ขอเสียของการสูบบุหร่ี 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโดยใชขอมูล
จากแบบวัดความเห็นในเรื่องขอดี-ขอเสียของการสูบบุหรี่ 
พบวามี 4 องคประกอบ ที่มีคาไอเกนมากกวาหนึ่ง แผนภาพ
สกรีพบวาแบบวัดนี้อาจประกอบดวย 2-4 องคประกอบ 
ผูวิจัยจึงไดสกัดองคประกอบตั้งแต 2-4 องคประกอบ ผล
การศึกษาพบวาผลวิเคราะหแบบ 2 องคประกอบใหผลลัพธที่
แปลผลไดชัดเจนกวาแบบ 3 และ 4 องคประกอบ ในผลลัพธ
แบบ 2 องคประกอบ องคประกอบทั้งสองสามารถอธิบาย
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บุคคลนั้นจะอยูในขั้นตอนใดของการเปลี่ยนแปลง กลุมที่ไม
คิดถึงการเลิกสูบและกลุมที่คิดจะเลิกสูบใน 6 เดือนขางหนา
เห็นขอดีของการสูบบุหรี่มากกวาตัวอยางที่เลิกบุหรี่แลว และ
ตัวอยางที่เลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่อง (ตารางที่ 1) กลุมที่อยู
ในขั้นไมคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ตระหนักถึงขอเสียของการสูบ
บุหร่ีนอยกวาตัวอยางในกลุมอื่น ๆ  จากตารางที่ 1 ยังเห็นได
วาตัวอยางในขั้นตอนไมคิดถึงการเลิกสูบเห็นขอดีของการสูบ
บุหรี่ (56.29±0.50) มากกวาการเห็นขอเสีย (45.24±0.70) 
การเห็นขอดี-ขอเสียจะก้ํากึ่งกันในขั้นคิดวาจะเลิก สวนบุคคล
ในขั้นตอนหลังๆ เห็นขอเสียของการสูบบุหรี่มากกวาการเห็น
ขอดี ผลดังกลาวสอดคลองกับแบบจําลองขามทฤษฎี ผล
วิเคราะหจึงบงชี้ถึงความตรงของแบบวัดความเห็นตอขอดี-
ขอเสียของการสูบบุหร่ี  

ความแปรปรวนของคําถามไดรอยละ 42.08 คาน้ําหนัก
องคประกอบแสดงอยูในสวนที่ 2 ของภาคผนวก  

คําถามซึ่งวัดความเห็นตอขอดีของการสูบบุหรี่ (ขอ
เลขคี่) ทั้งสิบขอเกาะกลุมกันอยูในองคประกอบที่ 1 คําถาม
ทุกขอยกเวนขอ 9 สามารถวัดตัวแปรไดดีเพราะมีน้ําหนัก
องคประกอบมากกวา 0.40 สวนคําถามซึ่งวัดความเห็นตอ
ขอเสียของการสูบบุหรี่ (ขอเลขคู) ทั้งสิบขอเกาะกลุมกันอยู
ในองคประกอบที่  2 คําถาม  6 จาก  10 ขอมีน้ํ าหนัก
องคประกอบมากกวา 0.40 การวิเคราะหไมพบวาคําถามขอ
ใดมีน้ําหนักองคประกอบซอน (cross loading) คือไมมีขอใด
ที่มีน้ําหนักองคประกอบสูงในทั้ง 2 องคประกอบนั่นคือแตละ
คําถามวัดได เ พียงองคประกอบเดียวเทานั้น  ซึ่ ง เปน
คุณสมบัติที่พึงประสงคของแบบวัด (ภาคผนวก สวนที่ 2) ใน
การวิเคราะหขั้นตอไปของการวิจัยนี้จะใชคําถามขอที่มี
น้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.40 เทานั้นในการคํานวณ
คะแนน แบบวัดความเห็นตอขอดีของการสูบบุหรี่ (9 ขอ) 
และแบบวัดความเห็นตอขอเสียของการสูบบุหรี่ (6 ขอ) มีคา
ความเที่ยงที่ดีคือ 0.90 และ 0.77 ตามลําดับ  

 
แบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนทีของความเห็นตอขอดี
และขอเสียของการสูบบุหรี่จําแนกตามขั้นตอนของการ
เปล่ียนแปลง ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวาขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงมีปฏิสัมพันธกับความเห็นตอขอดี-ขอเสีย
ของการสูบบุหรี่ (F=135.32 df=4, 325, P<0.001) นั่นคือ
ความเห็นตอขอดีและขอเสียฯ แตกตางกันไปแลวแตวา                        

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจคําถามทั้ง 
40 ขอของแบบวัดนี้ พบวา 9 องคประกอบมีคาไอเกน
ม ากกว า หนึ่ ง  แผนภาพสก รี บ ง ชี้ ว า แบบวั ดนี้ อ า จ
ประกอบดวย 6-11 องคประกอบ ผูวิจัยสกัดองคประกอบ
ตั้งแต 6-11 องคประกอบ ผลการวิเคราะหทั้งหมดแปลผล
ยาก นั่นคือคําถามไมไดเกาะกลุมตามเนื้อหาคําถามที่ควรจะ
เปน ยกเวนคําถามของ 4 กระบวนการจากทั้งหมด 10 
กระบวนการไดแกการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการเลิก
บุหร่ี ความกังวลตอผลเสียของการสูบบุหรี่ การควบคุมส่ิงเรา

 
ตารางท่ี 1. คะแนนทีของความเห็นตอขอดีและขอเสียของการสูบบุหรี่ในแตละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง1,2,3 

 

ความเห็นตอขอดี ความเห็นตอขอเสีย 
ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง n 

คาเฉล่ีย±SD คาเฉล่ีย±SD 
ไมไดคิดถึงการเลิกบุหร่ี 140 56.29±0.50a 45.24±0.70p

คิดวาจะเลิกบุหร่ี 90 52.44±0.62b 48.80±0.87q

เตรียมพรอม 50 44.92±0.83c 61.25±1.17s

เลิกบุหร่ีแลว 20 31.71±1.31d 51.60±1.85q,r

เลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่อง 30 34.01±1.07d 56.02±1.51r,s

1 ผลวิเคราะห split-plot ANOVA สําหรับปฎิสัมพันธของข้ันตอนและความเห็นตอขอดี-ขอเสียฯ พบวา 
F=135.32, df=4, 325, P<0.001 
2 ตัวเลขที่มีตัวอักษรหอยบนเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือทดสอบ
ดวยวิธีของ Bonferroni  
3. คาทีคือคะแนนที่แปลงจากคะแนนดิบมีคาเฉลี่ยเทากับ 50 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 10 
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และการทดแทนการสูบบุหรี่ดวยพฤติกรรมอื่น ผลวิเคราะห
บงชี้วาคําถามในแบบวัดนี้ขาดความตรงเชิงองคประกอบ 
ยกเวนคําถามที่วัด 4 กระบวนการดังกลาว กระบวนการที่
การเกาะกลุมของคําถามสอดคลองกับผลการวิจัยในแบบวัด
ตนฉบับ นาจะเกิดจากการที่คําถามของกระบวนการดังกลาว
มีลักษณะเปนรูปธรรม เชนคําถามวัดการควบคุมส่ิงเราที่วา 
“ขาพเจายายสิ่งของที่ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ออกไปเสียจาก
บาน” หรือคําถามวัดการทดแทนการสูบบุหรี่ดวยพฤติกรรม
อื่นที่วา “ขาพเจาพยายามออกกําลังกายแทนการสูบบุหร่ี” 
ดังนั้นตัวอย างจึ ง เข า ใจคํ าถามไดง ายกว าคํ าถามใน
กระบวนการอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรม เชน คําถามที่
วัดการตั้งใจแนวแน (self-liberation) ที่วา “ขาพเจาบอกกับ
ตัวเองวาการจะสูบบุหรี่ตอหรือเลิกสูบบุหรี่ เปนเรื่องที่
ขาพเจาสามารถกําหนดไดดวยตนเอง” นอกจากนี้อาจเปน
เพราะคนไทยมีความเชื่อ และวัฒนธรรมแตกตางจาก
ชาวตะวันตกซึ่งสงผลใหคําถามเกี่ยวกับการใชกระบวนการ
เปล่ียนแปลงบางอยางไมเปนที่ เขาใจของคนไทย เชน 
คําถามของการประเมินภาพลักษณตนเองที่วา “ขาพเจาไม
ชอบความคิดที่วาการสูบบุหรี่ขัดแยงกับภาพลักษณของ
ขาพเจาที่เปนคนเอื้ออาทรและมีความรับผิดชอบ” ตัวอยางใน
การวิจัยนี้อาจไมเขาใจวาการสูบบุหรี่เกี่ยวของอยางไรกับ
การเปนคนรับผิดชอบ เชนไมเขาใจเรื่องการสูบบุหร่ีมือสอง
เปนตน 

แบบวัดใน 4 กระบวนการ (การเพิ่มความตระหนัก 

เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ความกังวลตอผลเสียของการสูบบุหรี่ 
การควบคุมส่ิงเราและการทดแทนการสูบบุหร่ีดวยพฤติกรรม
อื่น) ที่คําถามมีความตรงเชิงองคประกอบนั้นมีความเที่ยง
เปนที่นาพอใจคือ 0.88, 0.89, 0.94 และ 0.83 ตามลําดับ 
ตารางที่ 2 แสดงการใชกระบวนการทั้งส่ีในแตละขั้นตอนของ
การเลิกบุหร่ี ผลการวิจัยสอดคลองกับการทํานายของ
แบบจําลองขามทฤษฎีที่วาผูสูบบุหรี่ในขั้นไมเคยคิดถึงการ
เปล่ียนแปลงใชกระบวนการตางๆ นอยกวาผูที่อยูในขั้นที่
สูงขึ้น เชนในตารางท่ี 2 ตัวอยางในขั้นไมไดคิดถึงการเลิก
บุหร่ีตระหนักตอโทษของบุหร่ี (44.45±0.55) นอยกวาผูที่ 
อยูในขั้นคิดจะเลิกบุหรี่ (59.35±0.68) และขั้นเตรียมพรอม 
(57.75±0.92) สวนผูที่อยูในขั้นเลิกบุหรี่แลวและเลิกบุหรี่แลว
อยางตอเนื่อง ใชการเพิ่มความตระหนักนอยเพราะไดเลิก
บุหร่ีแลวจึงไมตองเตือนตัวเองเรื่องโทษภัยของบุหร่ีอีกตอไป 

แบบจําลองขามทฤษฎียังทํานายวาผูที่อยูในขั้น
เตรียมตัวใชกระบวนการทางความคิด (การเพิ่มความ
ตระหนักของผลเสียและการกังวลตอพฤติกรรมเสี่ยง) 
มากกวาผูที่อยูขั้นตอนอื่น ๆ สวนผูที่อยูในขั้นเลิกบุหรี่แลวใช
กระบวนการทางพฤติกรรม (การควบคุมส่ิงเราและการ
ทดแทนการสูบบุหรี่ดวยพฤติกรรมอื่น ๆ) มากกวาผูที่อยู
ขั้นตอนอื่น ๆ โดยภาพรวมผลวิจัยในตารางที่ 2 สอดคลอง
กับลักษณะที่กลาวมา ยกเวนในกรณีของการควบคุมส่ิงเราผู
อยูในขั้นเตรียมพรอมไดคะแนนสูงมากกวาบุคคลในขั้นเลิก
บุหรี่แลวและขั้นเลิกบุหรี่แลวอยางตอเนื่อง ผลวิจัยบงชี้ความ

 
ตารางที่ 2. คะแนนทีของการใชกระบวนการตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง1,2,3 

 

การเพิ่มความ
ตระหนัก 

ความกังวลตอ
ผลเสีย 

การควบคุม
ส่ิงเรา 

การทดแทนดวย
พฤติกรรมอื่น ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง N 

คาเฉล่ีย±SD คาเฉล่ีย±SD คาเฉล่ีย±SD คาเฉล่ีย±SD 
ไมไดคิดถึงการเลิกบุหร่ี 140 44.45±0.55a 48.13±0.71f 42.45±0.44j 43.50±0.67p

คิดวาจะเลิกบุหร่ี 90 59.35±0.68b 53.35±0.88g 51.82±0.55k 51.62±0.84q

เตรียมพรอม 50 57.75±0.92b 58.83±1.18g 67.01±0.74l 57.79±1.12q,r

เลิกบุหร่ีแลว 20 42.17±1.45a,c 42.33±1.87f,h 56.71±1.18m 61.12±1.78r

เลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่อง 30 40.18±1.18c 39.06±1.53h 46.94±0.96n 55.10±1.45r

1 ผลวิเคราะห split-plot ANOVA สําหรับปฎิสัมพันธของกระบวนการและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพบวา F=46.78 df=12, 975, 
P<0.001 
2 ตัวเลขที่มีตัวอักษรหอยบนเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือทดสอบดวยวิธีของ Bonferroni  
3. คาทีคือคะแนนที่แปลงจากคะแนนดิบมีคาเฉลี่ยเทากับ 50 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 10 
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ตรงของแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งส่ี อยางไรก็ตาม 

ควรมีการปรับปรุงแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 
โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบถึงกระบวนการ
ที่ชาวไทยใชในการเลิกบุหรี่ และเขียนคําถามใหมให
สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย 
 
แบบวัดความหวั่นไหวเมื่อมีสิ่งยั่วยุใหสูบบุหร่ี 
 แบบวัดตนฉบับประกอบดวยคําถาม 20 ขอซึ่งวัด
อิทธิพลของสถานการณ 3 อยางที่ชักจูงใหสูบบุหรี่ตัวแปรคือ
สถานการณที่กอใหเกิดความไมสบายใจ สถานการณที่
กอใหเกิดความสบายใจ และความอยากบุหรี่ การวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจพบวามี 2 องคประกอบที่มีคาไอเกน
มากกวาหนึ่ง แผนภาพสกรีระบุวาแบบวัดนี้อาจประกอบดวย 
2-3 องคประกอบ ผูวิจัยจึงสกัดองคประกอบตั้งแต 2-3 
องคประกอบเพื่ อแปลผล  ผู วิ จัย เ ลือกผลลัพธแบบ  2 
องคประกอบเพราะแปลผลไดงายและชัดเจนกวาแบบ 3 
องคประกอบ ทั้ง 2 องคประกอบสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของคําถามไดรอยละ 61.58 น้ําหนักองคประกอบ
แสดงอยูในภาคผนวก สวนที่ 4 

องคประกอบที่ 1 คือมิติความหวั่นไหวจากการ
กระหายบุหร่ีและสถานการณที่สบายใจ ประกอบดวยคําถาม 
9 ขอ องคประกอบที่ 2 คือมิติความหวั่นไหวจากวิกฤติดาน
อารมณประกอบดวยคําถาม 7 ขอ (ภาคผนวก สวนที่ 4) 

คําถามที่เลือกเปนขอที่มีน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.40 
และมีน้ําหนักองคประกอบสูงในองคประกอบที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาคําถาม คําถามที่ผลการวิเคราะหมีความกํากวมจะถูก
ตัดออก ดังเชน ขอ 17 “ขณะที่ขาพเจาตื่นนอนในตอนเชา
และคิดวาตองเผชิญกับวันที่วุนวาย” และขอ19 “ขณะที่
ขาพเจาวิตกกังวลและเครียดอยางมาก” นาจะถูกจัดในมิติ
ความหวั่นไหวจากวิกฤติดานอารมณ แตผลวิเคราะหกลับ
พบวาคําถามดังกลาวอยู ในมิติความหวั่นไหวจากการ
กระหายบุหรี่และสถานการณที่สบายใจ ในแบบวัดตนฉบับ 
คําถามเรื่องความกระหายบุหรี่จะแยกกลุมออกจากคําถาม
เร่ืองสถานการณที่สบายใจ แตในตัวอยางกลุมนี้พบวาคําถาม
ทั้งสองกลุมมีความสัมพันธกัน นั่นคือหากหว่ันไหวใน
สถานการณที่สบายใจมาก ก็จะหว่ันไหวมากเมื่ออยากบุหร่ี  

แบบวัดความหวั่นไหวจากการกระหายบุหรี่และ
สถานการณที่สบายใจ และแบบวัดความหวั่นไหวจากวิกฤติ
ดานอารมณมีความเที่ยงเปนที่นาพอใจคือ 0.91 และ 0.91 
ตามลําดับ ตารางที่ 3 แสดงคะแนนทีของความหวั่นไหวฯ ใน
แตละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ผูสูบบุหร่ีที่อยูในขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงชวงแรกมีความหว่ันไหวตอการสูบบุหรี่
มากกวาผูที่อยู ในขั้นหลัง ๆ ซึ่งสอดคลองกับที่ ระบุใน
แบบจําลองขางทฤษฎี ผลวิจัยบงชี้ความตรงเชิงโครงสราง
ของแบบวัด 

 
ตารางที่ 3. คะแนนทีของความหวั่นไหวฯ ในแตละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง1,2,3 

 

ความหวั่นไหวจากการกระหายบุหร่ี
และสถานการณที่สบายใจ 

ความหวั่นไหวจากวิกฤติ
ดานอารมณ ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง n 

คาเฉล่ีย±SD คาเฉล่ีย±SD 
ไมไดคิดถึงการเลิกบุหร่ี 140 56.22±5.86a 53.27±9.03p

คิดวาจะเลิกบุหร่ี 90 51.80±5.20b 54.29±7.64p

เตรียมพรอม 50 47.19±6.72c 45.59±8.06q

เลิกบุหร่ีแลว 20 32.28±5.04d 37.41±5.13r

เลิกบุหร่ีแลวอยางตอเนื่อง 30 32.06±5.86d 37.64±5.27r

1 ผลวิเคราะห split-plot ANOVA สําหรับปฎิสัมพันธของกระบวนการและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงได F=16.18 df=4, 325, P<0.001 
2 ตัวเลขที่มีตัวอักษรหอยบนเหมือนกันแสดงวาไมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือทดสอบดวยวิธีของ Bonferroni  
3. คาทีคือคะแนนที่แปลงจากคะแนนดิบมีคาเฉลี่ยเทากับ 50 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 10 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
ผูสูบบุหรี่ในการศึกษานี้อยูในขั้นไมไดคิดถึงการเลิก

บุหร่ีรอยละ 50.00 รอยละ 32.14 คิดวาจะเลิกบุหรี่ อีกรอยละ 
17.86 อยู ในขั้นเตรียมพรอมเพ่ือการเลิกบุหรี่ แบบวัด
ความเห็นตอขอดี-ขอเสียตอการสูบบุหรี่ของ Velicer และ
คณะ (18) ฉบับภาษาไทยผานการทดสอบ 16 ขอจาก
ทั้งหมด 20 ขอ แบบวัดมีความตรงเชิงองคประกอบ และ
สามารถวัดตัวแปรใน 2 มิติคือมิติความเห็นตอขอดีของการ
สูบบุหร่ี และมิติความเห็นตอขอเสียของการสูบบุหรี่ ซึ่งตรง
ตามแบบวัดตนฉบับ แบบวัดนี้มีความเที่ยงดี และมีความตรง
เชิงโครงสรางเนื่องจากมีความสัมพันธกับขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลงเปนไปตามที่ระบุในแบบจําลองขามทฤษฎี 
ดั งนั้ นแบบวัดฉบับนี้ จึ งมีประโยชน ในการใช วั ดการ
เปล่ียนแปลงทางความคิดหลังจากที่ใหมาตรการบางอยางแก
ผู สูบ บุห ร่ี  ความเห็นตอข อดี -ขอ เ สียฯ  นี้ เปนตั วชี้ วั ด
ประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ ซึ่งมีความไวกวาตัวแปรอ่ืน 
ๆ     

แบบวัดกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง สิบของ 
Prochaska และคณะ (17) มีความตรงเชิงองคประกอบใน 4 
กระบวนการเทานั้นคือ แบบวัดการเพิ่มความตระหนัก
เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ความกังวลตอผลเสียของการสูบบุหรี่ 
การควบคุมส่ิงเราและการทดแทนการสูบบุหรี่ดวยพฤติกรรม
อื่น เนื่องจากคําถามของแบบวัดเหลานี้คอนขางชัดเจนเปน
รูปธรรม แบบวัดทั้งส่ีจะมีความเที่ยงและความตรง คือมี
ความสัมพันธกับขั้นตอนการเปล่ียนแปลงสอดคลองกับการ
ทํานายของแบบจําลองขามทฤษฎี  อยางไรก็ตาม แบบวัดนี้
ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางมากกอนนําไปใช 
การศึกษาในอนาคตควรใชวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบถึง
กระบวนการที่ชาวไทยใชในการเลิกบุหร่ี และนําขอมูลมา
สรางคําถามใหมใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของคนไทย 

สวนแบบวัดความหวั่นไหวเมื่อมีส่ิงยั่วยุใหสูบบุหรี่
ของ Velicer และคณะ (19) ฉบับภาษาไทยวัดตัวแปรได 2 
ตัว คือความหวั่นไหวจากการกระหายบุหรี่และสถานการณที่
สบายใจ และความหวั่นไหวจากวิกฤติดานอารมณ ผล
การศึกษาตางจากงานวิจัยในอดีตของแบบวัดตนฉบับที่
พบวามี 3 องคประกอบ แบบวัดนี้ในการศึกษานี้มีความตรง
และความเที่ยงอยูในระดับที่นาพอใจ 

แบบวัดที่ผานการทดสอบจากการศึกษานี้ยังมี
จํานวนขอท่ีมาก การวิจัยในขั้นตอไปควรทดสอบแบบวัด
แบบส้ัน ซึ่งมีขอดีคือชวยทําใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามมากขึ้น และเหมาะกับการใชในการทางคลินิก
ทั่วไป 

ขอจํากัดของการศึกษานี้คือ มีจํานวนตัวอยางนอย
ในขั้นตอนเลิกบุหรี่แลว และขั้นตอนเลิกบุหรี่แลวอยาง
ตอเนื่อง เพราะตัวอยางสวนใหญเปนพลทหารกองประจําการ 
ซึ่งมีอายุไมมากและยังคงสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง การเลือก
ตัวอยางกลุมนี้ยังทําใหไดตัวอยางเฉพาะเพศชายที่สวนใหญ
มีอายุนอยกวา 25 ป ซึ่งไมเหมือนประชากรผูสูบบุหรี่ของ
ประเทศ อยางไรก็ตาม การใชตัวอยางซึ่งเปนพลทหารกอง
ประจําการมีขอดีคือ ตัวอยางอาจเปนตัวแทนที่ดีของ
ประชากรในกลุมอายุ 21-23 ป ในจังหวัดที่ทําวิจัย เนื่องจาก
ตัวอยางทั้งหมดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเดียวกัน อีกทั้ง
ตัวอยางผานการเกณฑทหารโดยการจับใบดํา-ใบแดงซึ่ง
เสมือนการเลือกตัวอยางแบบสุมจากชายไทยอายุ 21-23 ป 
ในจังหวัดนั้น อยางไรก็ตาม ตัวอยางอาจแตกตางจาก
ประชากรของชายไทยอายุ 21-23 ป ในจังหวัดนั้นบาง 
เพราะพลทหารกองประจําการบางสวนสมัครใจเขารับ
ราชการทหาร หรือชายไทยที่เรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชา
ทหารก็ไมตองเขารับการเกณฑทหาร การศึกษาเพื่อพิสูจน
ความตรง-ความเที่ยงควรมีการศึกษาในตัวอยางกลุมอื่น ๆ 
ดวยเพ่ือใหมั่นใจในคุณสมบัติการวัดของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก 

สวนท่ี 1 ข้ันตอนการเลิกบุหร่ี  
ก. ในปจจุบันนี้ทานสูบบุหรี่หรือไม 
....... ใช ปจจุบันสูบบุหรี่อยู   (ถ า เ ลื อกข อนี้  กรุณาตอบ

คําถามขอ ข. และขอ ค. ตอไป) 

....... ไม เลิกบุหรี่ไดแลวยังไมเกิน 6 เดือน (ถาเลือกขอนี้ 
กรุณาขามไปตอบคําถามสวนที่ 2, 3, 4 และ 5) 

....... ไม เลิกสูบบุหรี่มาแลวนานกวา 6 เดือน (ถาเลือกขอนี้ 
กรุณาขามไปตอบคําถามสวนที่ 2, 3, 4 และ 5) 

........ไม ไมเคยสูบบุหรี่เลย (ถาเลือกขอนี้ ไมตองตอบคําถาม
ในสวนที่ 2, 3, 4 และ 5) 

ตอไปนี้เปนคําถามเฉพาะผูที่ตอบวา “ ใช “ ในขอ ก. 
ข. ในปที่ผานมา ทานเคยหยุดสูบบุหรี่ไดนานติดตอกันอยาง

นอย 24 ชั่วโมง เปนจํานวน ____ ครั้ง (กรุณาเติม
ตัวเลข) 

ค. ทานคิดจะเลิกบุหร่ีอยางจริงจังหรือไม 
........ ใช คิดวาจะเลิกสูบภายใน 30 วันขางหนา  
........ ใช จะเลิกสูบภายใน 6 เดือนขางหนา  
........ ไม ยังไมเคยคิดเรื่องการเลิกสูบบุหรี่เลย 
การแบงกลุมตัวอยางตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง: ดูนิยาม

ศัพทในบทความ 
 
สวนท่ี 2 ความเห็นในเร่ืองขอดี-ขอเสียของการสูบบุหร่ี 

ขอความตอไปนี้เปนความคิดเห็นตางๆ ตอการสูบ
บุหร่ี ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอขอความตอไปนี้ (หมาย
เหตุ แบบวัดมี 5 ตัวเลือกดังนี้ 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 2=ไม
เห็นดวย 3=ไมมีความเห็น, เฉยๆ 4=เห็นดวย 5=เห็นดวย
อยางยิ่ง) 

 
คําถาม น้ําหนักใน 

องคประกอบที่ 1 
น้ําหนักใน 

องคประกอบที่ 2 
1. การสูบบุหรี่ทําใหขาพเจามีความสุข   0.68 -0.33 
2. การสูบบุหรี่ของขาพเจามีผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลอื่น  -0.03 0.30 
3. ขาพเจาชอบภาพลักษณของการเปนผูสูบบุหรี่  0.65 -0.27 
4. บุคคลที่ใกลชิดกับขาพเจาจะไดรับความเดือดรอนหากขาพเจาตองเจ็บปวยจากการ
สูบบุหรี่  

-0.07 0.18 

5. ขาพเจารูสึกผอนคลายและรูสึกสบายใจมากขึ้นเมื่อไดสูบบุหรี่ 0.57 0.03 
6. การที่ขาพเจายังคงสูบบุหรี่ตอไป ทําใหคนที่รูจักขาพเจาคิดวาขาพเจาไมมีความ
เขมแข็งพอที่จะเลิกบุหร่ี 

0.07 0.53 

7. ถาขาพเจาลองเลิกบุหร่ี ขาพเจาจะหงุดหงิดและมีอารมณไมดีกับคนรอบขาง   0.77 0.15 
8. การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของขาพเจา  
 

-0.02 0.21 
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คําถาม น้ําหนักใน 
องคประกอบที่ 1 

น้ําหนักใน 
องคประกอบที่ 2 

9. คนในครอบครัวและเพ่ือนๆ ของขาพเจาอยากใหขาพเจามีความสุขกับการสูบบุหร่ี
มากกวาอยากใหขาพเจาทุกขทรมานเนื่องจากพยายามเลิกสูบบุหรี่ 

0.24 0.06 

10. ขาพเจารูสึกอายที่ตองสูบบุหรี่  -0.09 0.65 
11. ขาพเจารูสึกดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อไดสูบบุหรี่ 0.74 -0.03 
12. การสูบบุหรี่ของขาพเจาทําใหคนอื่นรําคาญ   0.12 0.52 
13. การสูบบุหรี่ชวยใหขาพเจามีสมาธิและทํางานไดดีขึ้น  0.76 0.07 
14. คนอื่นคิดวาขาพเจาไมฉลาดเลยที่เพิกเฉยตอคําเตือนเกี่ยวกับผลเสียของการสูบ
บุหร่ี   

0.05 0.63 

15. การสูบบุหรี่ชวยบรรเทาความเครียด  0.79 -0.01 
16. บุคคลใกลชิดของขาพเจาไมอยากใหขาพเจาสูบบุหรี่  0.07 0.27 
17. การที่ขาพเจายังคงเลือกที่จะสูบบุหรี่ตอไป ทําใหรูสึกวาขาพเจาเปนตัวของตัวเอง  0.60 -0.07 
18. ขาพเจาไมฉลาดเลยที่เพิกเฉยตอคําเตือนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  -0.11 0.71 
19. หลังจากหยุดสูบบุหรี่ไปสักครู หากไดสูบบุหรี่ซักมวนจะชวยใหขาพเจารูสึกดี 0.61 -0.14 
20. ถาขาพเจาไมสูบบุหรี่ ขาพเจานาจะกระปรี้กระเปรามากขึ้น -0.25 0.51 

 
การรวมคะแนนในแบบวัดตนฉบับ 

ความเห็นตอขอดีของการสูบบุหรี่: คํานวณจากขอเลขคี่
ทุกขอ  

ความเห็นตอขอเสียของการสูบบุหรี่: คํานวณจากขอเลข
คูทุกขอ  
การรวมคะแนนในการศึกษานี้ (ใชเฉพาะขอที่มีน้ําหนัก
องคประกอบมากกวา 0.40) 

ความเห็นตอขอดีของการสูบบุหรี่: คํานวณจากขอ 1, 3, 
5, 7,11, 13, 15, 17 และ 19  

ความเห็นตอขอเสียของการสูบบุหร่ี: คํานวณจากขอ 6, 
10, 12, 14, 18 และ 20  
 
สวนท่ี 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลง  

ขอความตอไปนี้กลาวถึงส่ิงที่ผูสูบบุหรี่ประสบและ
อาจมีผลตอการสูบบุหรี่ ลองพิจารณาวาในปจจุบันหรือ
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา ทานประสบกับส่ิงตอไปนี้บอยครั้ง
เพียงใด  
1=ไมเคยเลยสักครั้ง 2=นานๆ ครั้ง 3=บางครั้ง 4=บอย ๆ 5=
ซ้ําแลวซ้ําอีก 
1 บุคคลพิเศษในชีวิตของขาพเจายอมรับในตัวของ

ขาพเจาไมวาขาพเจาจะสูบบุหรี่หรือไมสูบบุหรี่ก็ตาม 

2 ขาพเจาเห็นปาย “ หามสูบบุหรี่ “ ในอาคารสาธารณะ 
3 ขาพเจามีคนพิเศษอยางนอยหนึ่งคนที่ขาพเจาสามารถ

เปดใจพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
4 ขาพเจาบอกกับตัวเองวาการจะสูบบุหรี่ตอหรือเลิกสูบ

บุหร่ี เปนเรื่องที่ขาพเจากําหนดไดดวยตนเอง 
5 ขาพเจาพยายามออกกําลังกายแทนการสูบบุหรี่  
6 ขาพเจานึกถึงบทความเกี่ยวกับปญหาหรือความยุงยาก

ที่เกิดจากการเลิกบุหร่ี    
7 ขาพเจาสังเกตเห็นวาในสถานที่สาธารณะจะมีการแยก

บริเวณเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่   
8 ขาพเจาจําไดถึงขอมูลที่มีคนนํามาใหกับขาพเจาในเรื่อง

ขอดีของการเลิกบุหร่ี  
9 ขาพเจาคลอยตามกับความเชื่อที่วาคนที่เลิกสูบบุหร่ีถือ

เปนผูชวยทําใหโลกดีขึ้นในเรื่องมลภาวะ  
10 ขาพเจาคิดถึงขอมูลจากบทความและโฆษณาเกี่ยวกับ

วิธีการเลิกบุหร่ี    
11 การคิดถึงขอมูลเกี่ยวกับโรคตางๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ทําใหขาพเจารูสึกไมสบายใจ   
12 บุคคลตางๆ ในชีวิตของขาพเจาใหกําลังใจขาพเจาเมื่อ

ขาพเจาพยายามไมสูบบุหรี่   
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13 ขาพเจาบอกกับตัวเองวา ขาพเจาสามารถเลิกสูบบุหรี่ได
หากขาพเจาตองการจะทําเชนนั้น   

14 ขาพเจามีบุคคลที่พรอมจะรับฟงเมื่อขาพเจาตองการ
พูดคุยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของขาพเจา  

15 ขาพเจายายสิ่งของที่ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ออกไปเสีย
จากบาน     

16 ขาพเจาบอกกับตัวเองวา หากขาพเจาพยายามอยาง
หนัก ขาพเจาจะเลิกสูบบุหรี่ได   

17 ขาพเจาจําไดถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีเลิกบุหรี่ที่มีคนนํามา
ใหกับขาพเจาเปนการสวนตัว   

18 ขาพเจาตั้งใจแนวแนวาจะไมสูบบุหรี่   
19 ขาพเจาใหรางวัลกับตนเองเมื่องดสูบบุหรี่ได  
20 ขาพเจาสังเกตวาผูที่ไม สูบบุหรี่กําลังเรียกรองและ

ปกปองสิทธิของพวกเขา    
21 ขาพเจาคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
22 ขาพเจาหวังวานาจะไดรางวัลหรือของตอบแทนจาก

บุคคลอื่นหากขาพเจาเลิกบุหร่ี   
23 ขาพเจาวางของที่ชวยเตือนใหไมสูบบุหรี่ไวในที่ทํางาน 
24 ขาพเจาพบวาสังคมรอบตัวกําลังเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางที่เอ้ือตอการไมสูบบุหรี่   
25 ขาพเจารูสึกไมสบายใจเมื่อคิดถึงการสูบบุหรี่ของตนเอง 
26 ขาพเจาพบวาการหางานทําโดยไมปลอยใหมือวางเปน

วิธีที่ดีในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่   
27 เมื่อขาพเจาอยากสูบบุหรี่ ขาพเจาจะหันไปคิดถึงเรื่อง

อื่นแทน      
28 ขาพเจาพยายามหาอยางอื่นทําแทนการสูบบุหรี่เมื่อ

ขาพเจาตองการผอนคลายหรือคลายเครียด  
29 ขาพเจายายสิ่งของที่ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ออกไปเสีย

จากที่ทํางาน     
30 คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพทํา

ใหขาพเจาไมสบายใจ    
31 การบอกกลาวถึงความเลวรายของการสูบบุหรี่ทําให

ขาพเจาไมสบายใจ     
32 ขาพเจารูสึกไมสบายใจเมื่อเห็นคําเตือนเกี่ยวกับการสูบ

บุหร่ี      
33 ขาพเจาไดรับรางวัลจากบุคคลอื่นหากขาพเจางดสูบ

บุหร่ีได      
34 ขาพเจามองวาการสูบบุหรี่มีผลเสียตอส่ิงแวดลอม  

35 ขาพเจาคิดวาขาพเจาจะรูสึกดีกับตนเองหากลดการสูบ
บุหร่ีลงได  

36 ขาพเจาไมชอบความคิดที่วาการสูบบุหร่ีขัดแยงกับ
ภาพลักษณของขาพเจาที่เปนคนเอื้ออาทรและมีความ
รับผิดชอบ  

37 ขาพเจาวางสิ่งของที่เตือนใหไมสูบบุหร่ีไวรอบ ๆ บาน 
38 การติดบุหรี่ของขาพเจาทําใหขาพเจารูสึกผิดหวังใน

ตัวเอง      
39 ขาพเจาคิดวาทุกอยางรอบตัวของขาพเจาจะดีขึ้นหาก

ขาพเจาไมสูบบุหรี่    
40 ขาพเจามีบุคคลที่สามารถปรึกษาไดเมื่อขาพเจามีปญหา

เกี่ยวกับการสูบบุหรี่    
(ไมแสดงน้ําหนักองคประกอบ เพราะตารางมีขนาดโตมาก) 
 
การรวมคะแนนในแบบวัดตนฉบับ: Consciousness raising: 
ขอ 6, 8,10,17; Self liberation: ขอ 4,13, 16, 18; Dramatic 
relief: ขอ 11, 30, 31, 32; Counter conditioning: ขอ 5, 26, 
27, 28; Stimulus control: ขอ 15, 23, 29, 37; Helping 
relationship: ขอ 1, 3, 14, 40; Environmental 
reevaluation: ขอ 9, 21, 34, 39; Social liberation: ขอ 2, 7, 
20, 24; Self evaluation: ขอ 25, 35, 36, 38; 
Reinforcement management: ขอ 12, 19, 22, 33 
 
การรวมคะแนนในการศึกษานี้: (มีคําถามที่ผานการทดสอบ
เพียง 4 ตัวแปร, ทุกขอมีน้ําหนักที่นํามารวมคะแนนมีน้ําหนัก
องคประกอบมากกวา 0.40) 
Consciousness raising: ขอ 6, 8, 10, 17; Dramatic relief: 
ขอ 11, 30, 31, 32; Counter conditioning: ขอ 5, 26, 27, 
28; Stimulus control: ขอ 15, 23, 29, 37 
 
สวนท่ี 4  ความหวั่นไหวเมื่อมีสิ่งยั่วยุใหสูบบุหร่ี 

ขอความขางลางบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหคน
อยากสูบบุหร่ี กรุณาตอบวาสถานการณตอไปนี้ทําใหทาน
อยากสูบบุหรี่ไดมากนอยเพียงไร (ตัวเลือกมีหาระดับคือ 1=
ไมทําใหอยากสูบบุหรี่เลยแมแตนอย 2=ไมทําใหอยากสูบ
บุหรี่ 3=ทําใหอยากสูบบุหรี่บาง 4=ทําใหอยากสูบบุหรี่มาก 
5=ทําใหอยากสูบบุหรี่อยางยิ่ง) 
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คําถาม น้ําหนักใน 
องคประกอบที่ 1 

น้ําหนักใน 
องคประกอบที่ 2 

1. ขณะนั่งดื่มอยูในบารหรือสถานบันเทิง 0.45 -0.18 
2. ขณะที่ขาพเจารูสึกวาตองการสูบบุหรี่ 0.86 0.11 
3. เมื่อบางสิ่งบางอยางไมเปนไปตามที่ขาพเจาตองการและทําใหขาพเจา

ผิดหวัง 
0.22 -0.55 

4. ขณะที่อยูกับคูสมรสหรือเพ่ือนสนิทที่กําลังสูบบุหรี่ 0.45 -0.38 
5. ขณะที่มีปากเสียงและขอขัดแยงกับคนในครอบครัว 0 -0.84 
6. ขณะที่ขาพเจามีความสุขและกําลังอยูในงานเล้ียง 0.47 -0.35 
7. ขณะที่ขาพเจาโกรธคนบางคนหรือโมโหกับอะไรบางอยางอยางมาก -0.08 -0.94 
8. ขณะที่ขาพเจาประสบกับวิกฤติทางอารมณ เชน มีคนในครอบครัว

ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
-0.01 -0.82 

9. ขณะที่ขาพเจาเห็นคนอื่นกําลังสูบบุหรี่อยางมีความสุข 0.73 -0.09 
10. ขณะที่ดื่มเคร่ืองดื่ม พูดคุยและผอนคลาย 0.61 -0.22 
11. เมื่อขาพเจารูวาการเลิกสูบบุหรี่เปนส่ิงที่ยากเย็นเข็ญใจสําหรับตัวขาพเจา

มาก 
0.34 -0.39 

12. ขณะที่ขาพเจากระหายบุหร่ี 0.79 0.17 
13. ขณะที่เพ่ิงตื่นนอนในตอนเชา 0.39 -0.39 
14. เมื่อขาพเจาอยากทําใหตัวเองกระปรี้กระเปรา 0.24 -0.58 
15. ขณะท่ีขาพเจาเริ่มใสใจในสุขภาพของตนเองนอยลง และออกกําลังกาย

นอยลง 
0.34 -0.47 

16. ขณะที่อยูกับเพ่ือนๆ ในงานเล้ียง 0.62 -0.22 
17. ขณะที่ขาพเจาตื่นนอนในตอนเชาและคิดวาตองเผชิญกับวันที่วุนวาย 0.56 -0.3 
18. ขณะที่ขาพเจาเศราอยางมาก -0.11 -0.9 
19. ขณะที่ขาพเจาวิตกกังวลและเครียดอยางมาก 0.8 0.07 
20. เมื่อรูวาขาพเจาไมไดสูบบุหรี่มาสักพักแลว 0.8 0.01 

 
การรวมคะแนนในแบบวัดตนฉบับ: Positive 

affect/Social situations: ขอ 1, 4, 6, 9,10, 16; Negative 
affect situations: ขอ 3, 5, 7, 8, 17, 18, 19; 
Habitual/Craving situations: ขอ 2, 11, 12, 13, 14, 15, 20 

 
 

การรวมคะแนนในการศึกษานี้ (ทุกขอที่นํามารวม
คะแนนมีน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.40 และมีน้ําหนัก
องคประกอบสูงในมิติที่สอดคลองกับเนื้อหา): ความหวั่นไหว
จากการกระหายบุหรี่และสถานการณที่สบายใจ: ขอ 1, 2, 4, 
6, 9, 10, 12, 16, 20; ความหวั่นไหวจากวิกฤติดานอารมณ: 
ขอ 3, 5, 7, 8, 14, 15, 18 
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Abstract 
 Objective: To investigate validity and reliability of the measuring scales for psychological variables based on the 
transtheoretical model among smokers.  Method: The study measured the stages of change, the decision balance and 
smoking temptation using the scales by Velicer et al. The processes of change was assessed by the scale by Prochaska 
et al. All measures were translated and back translated from English to Thai. The data were collected from 330 
convenient samples of smokers and ex-smokers comprising of privates in a military fort in a southern province, military 
officers seeking an annual health check-up and non-military male outpatients in a hospital affiliated with the Fort. 
Results: Proportions of smokers in precontemplation, contemplation and preparation stages were 50.00, 32.14 and 
17.86, respectively. The decision balance scale showed satisfactory validity and reliability similar to those reported in the 
previous studies on the original scale. The temptation scale measured two dimensions i.e., temptation from craving and 
positive affect situations and temptation from negative affect situations. The two subscales exhibited an acceptable level 
of validity and reliability. Factor analytic results of 10 scales for processes of change revealed that the items of four 
processes clustered in the patterns consistent to those reported in the previous study of the original scale. Conclusion: 
Thai scales for stage of change, decision balance and smoking temptation exhibits a satisfactory level of validity and 
reliability. They could be useful for gathering the information on the corresponding variables among the smokers in the 
effort to help them quit smoking. However, the process of change scale needs a major revision before it could be 
recommended for widespread use. 
 
Key Words: transtheoretical model, smoking, stage of change, decision balance, processes of change, temptation. 
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