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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลค าม่วง และศึกษาปัจจัยที่มีผลของการกลับมาสูบบุหรี่ซ้ าของแต่ละช่วงเดือนโดยส่ง
แบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าทันทีหลังเข้าร่วมโครงการคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ไม่กลัวว่า
ตนเองจะเป็นมะเร็งปอด เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ไม่รูสึ้กสดชื่นแจ่มใส  สมองไม่ปลอดโปร่ง คิดอะไรไม่ออก 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นไม่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่  เจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจและไม่สามารถช่วย
แก้ปัญหาหรือเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงใจได้  ต้องหลีกเลี่ยงจากการถูกต าหนิจากเพื่อน   ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า
ภายหลังการเข้าร่วมโครงการต่ ากว่า 1 เดือน  ปัจจัยภายในที่มีความส าคัญ มากที่สุดอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ เกิดความเครียด 
และสมองไม่ปลอดโปร่งคิดอะไรไม่ออก ส่วนปัจจัยภายนอก  ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน   ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า
ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 1-3  เดือน  ปัจจัยภายในได้แก่ จิตใจไม่สงบ รู้สึกฟุ้งซ่าน หงุดหงิด  เกิดความเครียด  สมองไม่
ปลอดโปร่ง คิดอะไรไม่ออก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน เจ้าหน้าที่โครงการไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดภายหลัง
การอดบุหรี่อย่างแท้จริง ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 3 – 6   เดือน  ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
การสูบบุหรี่มานานคงเลิกไม่ได้ ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง   ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่เห็น
บุคคลอื่นสูบแล้วอยากสูบอีก   ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าภายหลังการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 6   เดือน  ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งปอด เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ส่วนปัจจัย
ภายนอก ไม่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า 

                               ในการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ ควร จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ ซ่ึงแต่ละช่วงเดือน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า แตกต่างกันไป แต่ที่คล้ายกันก็คือ ไม่กลัวโรคที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่  เกิดความเครียด 
และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  
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บทน้า 
 

 ปัจจุบันได้มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดง
ว่าการสูบบุหร่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ ยังมีคนอีกเป็น
จ านวนมากที่ยังคงสูบบุหร่ีอยู่ บางคนเคยเลิกสูบ
บุหร่ีแล้วกลับมาสูบใหม่ ซึ่งในการส ารวจ พบว่า 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2550 
จ านวน 10,857,756 ราย ทั่วประเทศ  และที่เคย
พยายามเลิกบุหร่ี รวม 1,767,185 ราย ส่วนใหญ่จะ
มีความพยายามแค่คร้ังเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาสูบ
ใหม่เหมือนเดิม 1,538,477 ราย คิดเป็น 87.00%  ที่
กลับมาสูบซ้ า  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ประชากรที่ติดบุหร่ีมากที่สุดในประเทศ จ านวน 
3,949,829 ราย  พยายามเลิก 645,452 ราย  กลับมา
สูบซ้ า 582,832 ราย คิดเป็น 90.00 %  ส่วนมากจะ
เลิกได้  ประมาณ 1 เดือน แล้วกลับมาสูบซ้ า 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)ในปัจจุบันมีการ
รณรงค์เกี่ยวกับการ ลด ละ เลิก บุหร่ี จ านวนมาก  
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของบุหร่ี ท าให้
ประชากรผู้ที่ติดบุหร่ีได้ตระหนักถึงโทษของบุหร่ี 
และเข้าร่วมโครงการเลิกบุหร่ีของหน่วยงานต่างๆ 
อาทิเช่น โครงการเลิกบุหร่ีของโรงพยาบาลค าม่วง 
จากข้อมูลที่ผ่านมาปี 2550 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 76 
ราย กลับมาสูบซ้ า 65 ราย คิดเป็น 85.50 % ปี 2551 
เข้าร่วมโครงการ 115 ราย กลับมาสูบซ้ า 97 ราย 
คิดเป็น 84.30 %  จากข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มการ
เข้า ร่วมโครงการมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคง
กลับมาสูบซ้ าเหมือนเดิม ด้วยนโยบายการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ประชากรในพื้นที่ให้มีสุขภาพดี ไม่
ติดสารเสพติด ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกัน
ในการศึกษาหาปัจจัยในช่วงเดือนของการเลิกสูบ
บุหร่ี แล้วกลับมาสูบซ้ า ว่าเกิดจากปัจจัยใด ที่ท าให้

ผู้ เข้า ร่วมโครงการไม่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ 
เพื่ อที่ จะน ามา เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมการให้ค าปรึกษาหรือเทคนิคต่างๆในการ
ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกสูบบุหร่ี
ได้อย่างถาวร 

จากการศึกษาของ ทิมศิริ และคณะ 
(2551) ด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในกับการ
สูบบุหร่ีกับพฤติกรรมการกลับมาสูบบุหร่ีด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ความรู้เกี่ยวกับการสูบ
บุหร่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกลับมาสูบ
บุหร่ีของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r 
= -.329, p < .01) จากข้อมูลที่ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในระดับสูงร้อยละ 
62.86 การกลับมาสูบบุหร่ีในระดับปานกลางร้อย
ละ 70.00 ซึ่งความรู้เป็นปัจจัยน าที่ส าคัญที่จะส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมและจะต้องมีปัจจัยอ่ืนๆ
ประกอบด้วย และการศึกษาของสุเทพ ทักษิณาเจน
กิจ (2547) พบว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 100 มี
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ีในระดับดี  แต่
ยังคงสูบบุหร่ีเพราะไม่ได้ตระหนักหรือเกรงกลัว
โทษหรืออันตรายอันเกิดจากการสูบบุหร่ีและเห็น
ว่าอันตรายอันเกิดจากการสูบบุหร่ีมีผลต่อร่างกาย
ช้ามาก ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลในครอบครัวและ
บุคคลอ่ืนไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับสารเสพติดร้ายแรง
ชนิดอ่ืนๆ ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของประนอม สังข์
สุวรรณ (2545) พบว่าประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของสถานีอนามัย ต าบลกระเฉด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ร้อยละ 79.30 มีความรู้เกี่ยวกับบุหร่ี
ในระดับสูงแต่ยังสูบบุหร่ีถึงร้อยละ 16.70  ปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคลด้านการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึง
สถานบริการด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 



เมื่อพิจารณารายข้อกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ได้อย่างสะดวกร้อยละ62.86 การเดินทางไปสถาน
บริการสุขภาพได้ร้อยละ  67.15 การได้รับ
ค าแนะน า ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ีจาก
สถานบริการสุขภาพร้อยละ 62.86 
 การศึกษาของ นงนุช  บุญอยู่  (2541)  
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบบุหร่ีซ้ าของ
ผู้ รั บบ ริ ก า รอดบุ ห ร่ี  ปั จ จั ย เ ชิ ง สุ ข ภ าพที่ มี
ความส าคัญต่อการกลับมาสูบบุหร่ีของผู้รับบริการ
อดบุหร่ีอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ได้แก่ ได้เห็น
ตัวอย่างผู้สูบบุหร่ีแต่ไม่เห็นบุคคลเหล่านั้นป่วย
ด้วยโรคจากการสูบบุหร่ี และ ไม่อยากทรมานจาก
การอดบุหร่ี  ปัจจัยเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี
ความส าคัญต่อการกลับมาสูบบุหร่ีของผู้รับบริการ
อดบุหร่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เพื่อนใกล้ชิดยังสูบ
บุหร่ีอยู่และการดื่มสุราท าให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจที่
จะงดสูบบุหร่ี  ปัจจัยเชิงจิตวิทยามีความส าคัญต่อ
การกลับมาสูบบุหร่ีของผู้รับบริการอดบุหร่ีอยู่ใน
ระดับปานกลางได้แก่ การสูบบุหร่ีท าให้คลาย
เค รียดได้   ปั จจั ยจากโปรแกรมอดบุห ร่ีที่ มี
ความส าคัญต่อการกลับมาสูบบุหร่ีของผู้รับบริการ
อดบุหร่ีอยู่ในระดับปานกลางถึงมากได้แก่ การที่
จะเลิกสูบบุหร่ีได้หรือไม่ได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมในโปรแกรมอดบุหร่ีที่จัดขึ้น 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 ศึกษาปัจจัยที่มีผลท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการกลับมาสูบซ้ า 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ  
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก

ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาสูบซ้ า ระหว่าง
เข้าร่วมโครงการเลิกบุหร่ี โรงพยาบาลค าม่วง  
ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึง มากกว่า 6 เดือน 

 2. เพื่อศึกษาล าดับความส าคัญของแต่ละ
ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า ของผู้เข้าร่วม
โครงการเลิกบุหร่ี ของโรงพยาบาลค าม่วง 

รูปแบบการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
กลับมาสูบซ้ าของผู้ เข้า ร่วมโครงการเลิกบุหร่ี 
โรงพยาบาลค าม่วง มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเลิก
บุหร่ีกับโรงพยาบาลค าม่วง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552  จ านวน 110 
คน กลับมาสูบซ้ า 97 คน และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
อ าเภอ   ค าม่วงและอ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 55 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้เข้าร่วมโครงการ
เลิกบุหร่ีกับโรงพยาบาลค าม่วงที่กลับมาสูบซ้ า 
และที่ก าลังอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อ าเภอค าม่วงและ
อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์   ใช้วิธีก าหนด
ตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
% จากตารางของ Krejcie and Morgen  ได้จ านวน
ตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 48 คนการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Sample Random Sampling)  
ได้ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง 



ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย 

 1. ระยะเตรียมการ (Pre-research 
Phase) 

 - ประชุมทีมงานผู้ร่วมด าเนินการวิจัย
ค้นหาปัญหาส าคัญในพื้นที่ เพื่อเลือกหัวข้อ
ท าการวิจัย 
 - ส่งหัวข้องานวิจัยปรึกษาอาจารย์ เพื่อ

ขอค าแนะน าและความถูกต้องเหมาะสมในการ
ท างานวิจัย 

 - น าเสนอหัวข้องานวิจัยที่เลือกท าวิจัย
ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง เพื่อชี้แจง
รายละเอียด เนื้อหา งบประมาณ และระยะเวลา
ของการวิจัย 

 - ท าค าสั่งแต่งต้ังทีมงานผู้วิจัย 

  

2. ระยะด้าเนินการวิจัย (Research Phase) 

 - เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะท า
การวิจัย คือ ผู้ที่ เข้า ร่วมโครงการเลิกบุหร่ีกับ
โรงพยาบาลค าม่วง ตั้งแต่ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2551 
ถึง 30 กันยายน 2552 

 - ก ารจั ด เต รียมข้ อมู ลประชากรที่
ต้องการศึกษาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และ
จัดแยกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า คัดออก 

 - ส่งแบบสอบถามไปยังชื่อและที่อยู่
ผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหร่ีและประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่  ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล ในกรณีที่ไม่มีการตอบกลับและ
ตอบกลับล่าช้า 

 - ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - สรุปผลการวิจัยเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ส่งแบบสอบถามไปยังชื่อและที่อยู่
ผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหร่ีและประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่  ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล ในกรณีที่ไม่มีการตอบกลับและ
ตอบกลับล่าช้า 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เคร่ืองมือในแบบสอบถามหลังการเก็บรวบรวม
ข้อมูล              

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เลิกบุหร่ี วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  ร้อยละ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า โดยน าข้อที่มี
อ านาจจ าแนก มาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความส าคัญที่มีผลต่อการ
กลับมาสูบซ้ าของแต่ละช่วงเดือนที่ก าหนด โดย
การเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษา 
 ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง 55  คน 
ได้กลับคืนมา 49 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเดือน กรกฎาคม  2553 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 1  พบว่า เป็นเพศชายทั้งหมด ระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นส่วนใหญ่ ร้อย
ละ  73.5 0  อาชีพเป็นอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 75.50 
การกลับมาสูบซ้ า ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ
ต่ ากว่า 1  เดือนและภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 
มากกว่า 6 เดือน  ร้อยละ 26.53 เท่ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 1  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ  การศึกษา อาชีพ และการกลับ                         
มาสูบซ้ า 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 49) 

ผู้ท่ีกลับมาสูบซ้้า 

จ้านวน ร้อยละ 

เพศ   

        ชาย 49 100.00 

การศึกษา   

        ไม่ได้เรียน 1    2.00 

        ประถมศึกษา 36 73.50 

        มัธยมศึกษา/ปวช 11 22.40 

        ปวส/อนุปริญญา 1 2.00 

อาชีพ   

        เกษตรกร 37 75.50 

        รับราชการ 1   2.00 

        อิสระ 4   8.20 

        อ่ืนๆ 7 14.30 

การกลับมาสูบซ้้า   

        สูบซ้ าทันทีหลังเข้าร่วมโครงการ 8 16.32 

        ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ ต่ ากว่า 1 เดือน 13 26.53 

        ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 1 – 3  เดือน 10 20.40 

        ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ  3 – 6  เดือน 5 10.20 

        ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 6 เดือน 13 26.53 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
กลับมาสูบซ้ าทันทีหลังเข้าร่วมโครงการคือ ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ การไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็ง
ปอด ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ ไม่กลัวว่า
ตนเองจะเป็นโรคถุงลม โป่งพอง ไม่รู้สึกสดชื่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ่มใส  สมองไม่ ปลอดโปร่ง คิดอะไรไม่ออก 
ส่วนปั จจั ยภายนอก  ได้แก่  กิ จกรรมที่ท า ง
โรงพยาบาลจัดขึ้นไม่มีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ี  
เจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจและไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา
หรือเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงใจได้  ต้องหลีกเลี่ยง

ตาราง 2 แสดงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าของแต่ละช่วงเดือน 
 

ระยะเวลาที่กลับมาสูบซ้้า ปัจจัยที่มีความส้าคัญ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1.  กลับมาสูบทันทีหลังเข้าร่วม
โครงการ   

ท่าน  1. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งปอด            
ปอด 
ปอด  2. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ   
          3. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคถุงลม 
               โป่งพอง   
          4. ไม่รู้สึกสดชื่น แจ่มใส  สมองไม่ 
               ปลอดโปร่ง คิดอะไรไม่ออก  

 

กิจกร    1. กิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัด 
             ขึ้นไม่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่   
2. 2. เจา้หน้าที่ไม่เต็มใจและไม่  
3. สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นที่

ปรึกษาอย่างจริงใจได้   
4. 3. ต้องหลีกเลี่ยงจากการถูกต าหนิ

จากเพื่อน 

2. กลับมาสูบภายหลังการเข้า
ร่วมโครงการ ต่ ากว่า 1 เดือน 

เกิดค  1. เกิดความเครียด และสมองไม่ปลอด 
โปร่งโปร่งคิดอะไรไม่ออก  

1. ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน 

 3. กลับมาสูบภายหลังการเข้า
ร่วมโครงการ 1 – 3 เดือน 

1. จิตใจไม่สงบ รู้สึกฟุ้งซ่าน หงุดหงิด  
เกิดความเครียด   
2. สมองไม่ปลอดโปร่ง คิดอะไร                
ไม่ออก 

1. ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน 
2. เจ้าหน้าที่โครงการไม่เข้าใจ
ปัญหาที่เกิดภายหลังการอดบุหร่ี
อย่างแท้จริง 

4. กลับมาสูบภายหลังการ             
เข้าร่วมโครงการ 3 – 6 เดือน 

1. สูบบุหรี่มานานคงเลิกไม่ได้ 
 2.ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ    
3. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง   

1. เห็นบุคคลอ่ืนสูบแล้วอยาก 
สูบอีก 

5. กลับมาสูบภายหลังการเข้า
ร่วมโครงการมากกว่า 6 เดือน 

1. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งปอด 
2. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ 
3. ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคถุงลม
โป่งพอง 

ไม่มี 

 



จากการถูกต าหนิจากเพื่อน  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
กลับมาสูบซ้ าภายหลังการเข้าร่วมโครงการต่ ากว่า 
1 เดือน  ปัจจัยภายในที่มีความส าคัญ มากที่สุดอยู่
ใน ระดับมาก ได้แก่ เกิดความเครียด และสมอง
ไม่ปลอดโปร่งคิดอะไรไม่ออก ส่ วนปัจจั ย
ภายนอก  ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน  ปัจจัยที่มีผลต่อ
การกลับมาสูบซ้ าภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 1-
3  เดือน  ปัจจัยภายในได้แก่ จิตใจไม่สงบ รู้สึก
ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด  เกิดความเครียด  สมองไม่
ปลอดโปร่ง คิดอะไรไม่ออก ปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน เจ้าหน้าที่โครงการ
ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดภายหลังการอดบุหร่ีอย่าง
แท้จริง ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าภายหลัง
การเข้าร่วมโครงการ 3 – 6   เดือน  ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ การสูบบุหร่ีมานานคงเลิกไม่ได้ ไม่กลัวว่า
ตนเองจะเป็นโรคหัวใจ   ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็น
โรคความดันโลหิตสูง   ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่
การเห็นบุคคลอ่ืนสูบแล้วอยากสูบอีก   ปัจจัยที่มี
ผลต่อการกลับมาสูบซ้ าภายหลังการเข้าร่วม
โครงการ มากกว่า 6   เดือน  ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งปอด ไม่กลัวว่า
ตนเองจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ไม่กลัวว่าตนเอง
จะเป็นโรคหัวใจ และไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ส่วนปัจจัยภายนอก ไม่มีผลต่อ
การกลับมาสูบซ้ า 
 

อภิปรายผล 

  จากข้อมูลพบว่าผู้ที่ เข้าร่วมโครงการ 
เป็นเพศชายทั้งหมด การศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 73.50  อาชีพเกษตรกร ร้อย
ละ 75.50 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิมศิริ 

และคณะ (2551) การกลับมาสูบซ้ า ภายหลังการ
เข้าร่วมโครงการต่ ากว่า 1 เดือนและภายหลังการ
เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 6 เดือน  ร้อยละ 26.53 
เท่ากัน ซึ่งมีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับ การส ารวจ
พฤติกรรมการสูบบุห ร่ีและการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2550 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยที่มีผลต่อการ
กลับมาสูบซ้ าของผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหร่ี กับ
โรงพยาบาลค าม่วง ในช่วงหลังจากที่ เข้าร่วม
โครงการ จนถึง 3 เดือน ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าใกล้เคียงกัน แต่
หลังจาก 3 เดือน ถึง มากกว่า 6 เดือนแล้ว ปัจจัย
ภายนอกมีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าน้อยมาก  จาก
ข้อมูลปัจจัยภายในที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ าคือ 
การไม่กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคหัวใจ  ไม่กลัวว่า
ตนเองจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ไม่รู้สึกสดชื่น 
แจ่มใส  สมองไม่ปลอดโปร่ง คิดอะไรไม่ออก  

เกิดความเครียด   จิตใจไม่สงบ รู้สึกฟุ้งซ่าน 
หงุดหงิด การสูบบุหร่ีมานานคงเลิกไม่ได้ การไม่
กลัวว่าตนเองจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช  บุญอยู่ (2541) 
ที่ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ า คือการรับ
ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี 
แต่ขัดแย้งกับความรู้เดิมที่เขามีอยู่และขัดแย้งกับ
ข้อมูลที่ เขารู้คือ โรคต่างๆที่ เกิดขึ้นนั้น อาจมี
สาเหตุมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม  ควันจาก
รถยนต์ เป็นต้น เน่ืองจากบุคคลที่ตนเองรู้จักหลาย
คนไม่เห็นป่วยเป็นโรคดังกล่าว ส่วนบางคนไม่
สูบบุหร่ีก็เป็นโรคเช่นกัน และจากการศึกษาของ
ของสุเทพ ทักษิณาเจนกิจ (2547) และประนอม 
สังข์สุวรรณ (2545) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู้



ถึงโทษของบุหร่ีอยู่ในระดับสูงแต่ยังคงสูบบุหร่ี
อยู่ ส่วนด้านความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
ซึ่งอาจท าให้ไม่ได้ตระหนักหรือเกรงกลัวโทษ 
หรืออันตรายอันเกิดจากการสูบบุหร่ี และความ
เชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  ส่วนปัจจัย
ที่ว่า เกิดความเครียดหงุดหงิด  สมองไม่ปลอด
โปร่งคิดอะไรไม่ออก ก็สอดคล้องกับการส ารวจ
พฤติกรรมการสูบบุห ร่ีและการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2547 และ 2550 ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกบุหร่ีได้ล าดับที่สูง
ที่สุด คือ หงุดหงิด เครียด 

  ปัจจั ยภายนอก   กิ จกรรมที่ท า ง
โรงพยาบาลจัดขึ้นไม่มีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ี  
เจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจและไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา
หรือเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงใจได้  ต้องหลีกเลี่ยง
จากการถูกต าหนิจากเพื่อน  ต้องเข้าสังคมกับ
เพื่ อน   เห็ นบุ คคล อ่ืนสูบแล้ วอยากสูบ อีก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช  บุญอยู่ (2541) 
ที่ กล่ า วว่ าปั จ จั ย จ ากโปรแกรมอดบุห ร่ีก็ มี
ความส าคัญต่อการกลับมาสูบซ้ าเช่นกัน เนื่องจาก
ในโปรแกรมอดบุหร่ีมีกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้น 
กระตุ้น ส่งเสริม หรือช่วยให้ผู้รับบริการอดบุหร่ี
สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ก็จริงแต่ในกิจกรรมต่างที่
จัดให้ในโปรแกรมอดบุหร่ี คือภาพรวมของความ
เหมาะสม ที่ถูกเลือกสรรมาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ เนื่องจากผู้สูบบุหร่ีแต่ละคนมี
พื้นฐานของปัญหาในการเลิกสูบบุหร่ีแตกต่างกัน  
การที่เจ้าหน้าที่หรือวิทยากร ไม่เข้าใจหรือละเลย
ปัญหาที่คิดว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยของผู้รับบริการอด
บุหร่ี  การเลือกใช้กิจกรรมที่ไม่ เหมาะสมกับ

ปัญหาของแต่ละคน  ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นกลับมาสูบบุหร่ีซ้ า
อีกได้  ส่วนปัจจัยที่ว่าเห็นคนอ่ืนสูบแล้วอยากสูบ
อีก  ต้องเข้าสังคมกับเพื่อน ก็สอดคล้องกับการ
ส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2547 และ 2550 ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกบุหร่ีได้ 

สรุปผลการศึกษา 

 ในแต่ละช่ วง เดือนของการ เข้ า ร่วม
โครงการเลิกบุหร่ี ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบ
ซ้ า แตกต่างกันไป แต่ที่คล้ายกันก็คือ ไม่กลัวโรค
ที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี  เกิดความเครียด และ
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น 
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