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Abstract:        
Purpose:  This research was aimed at studying the effect of the Four 
Paths of Accomplishment Program on intrinsic motivation for smoking 
cessation. 
Design: Quasi – experimental research design. 
Methods: All 48 participants were male employees of Bumrungrad 
International Hospital.  They had been smoking more than one cigarette 
per day for more than one year. Recruited volunteers, 24 persons per 
group who met our inclusion criteria were selected using convenience 
sampling. They were then assigned to either an experimental group, or 
a control group.  Intrinsic motivation was measured before and after 
implementing the program.  The experimental group participated in 
the program seven times over a period of 21 days. The control group 
led their lives normally. Data were analyzed using descriptive statistics 
and    intrinsic motivation scores were compared using dependent and        
independent t-tests.
Main findings: The results indicated that the mean score of intrinsic 
motivation for participants in the experimental group after receiving 
the Four Paths of Accomplishment program ( Χ = 169.92, SD = 3.13) 
was statistically higher than before receiving the program ( Χ = 165.75, 
SD = 14.71, p < .05). In addition after intervention, the mean score of 
intrinsic motivation of the experimental group ( Χ = 169.92, SD = 3.13) 
was statistically higher than that of the control group ( Χ = 162.58, SD 
= 12.45, p < .05). Including the rate of reducing the number of smokers 
to stop smoking, and higher than the control group.
Conclusion and recommendations: This study showed that this 
program could enhance intrinsic motivation. Therefore, the program 
should be a strategy for changing behavior of persons who are                    
determined to quit smoking at a smoking cessation clinic. 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์: เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ในการเสรมิสร้าง
แรงจงูใจภายในเพือ่การเลกิสบูบหุรี่ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง
วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานชายของโรงพยาบาล
บ�ารงุราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�านวน 48 คน สบูบหุรีว่นัละมากกว่า 1 
มวน และตดิต่อกนัทกุวนัมากกว่า1 ปีขึน้ไป คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคมุโดยการสุม่ตามสะดวก กลุม่ละ 24 คน วดัแรงจงูใจภายใน
ฉบบัผูใ้หญ่ก่อนและหลงัการทดลอง โดยกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมฯมกีาร
จัดกิจกรรมกลุม่ 7 ครัง้ ระยะเวลา  21 วนั  ส่วนกลุม่ควบคมุด�าเนนิชวีติ
ประจ�าวันตามปกติ วิเคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทยีบคะแนนแรงจูงใจภายใน
ก่อนและหลงัเข้าโปรแกรม ด้วยสถติ ิdependent t-test และ independent 
t-test
ผลการวจิยั: หลงัการทดลองพบว่ากลุม่ทดลองทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมหลกัอทิธิ
บาท 4 มคีะแนนแรงจงูใจภายใน ( Χ  = 169.92, SD = 3.13) สงูกว่าก่อน
การทดลอง (Χ = 165.75, SD =14.71) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < 
.05) และมคีะแนนแรงจงูใจภายใน ( Χ

 
= 169.92, SD = 3.13) สงูกว่า

กลุม่ควบคมุทีด่�าเนนิชวีติตามปกต ิ( Χ  = 162.58, SD = 12.45) อย่างมี
นยัส�าคัญทางสถติ ิ(p < .05) รวมทัง้มอีตัราการลดจ�านวนการสบูบหุรีล่ง 
และหยดุสบูบหุรีส่งูกว่ากลุม่ควบคมุ 
สรปุและข้อเสนอแนะ: ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า โปรแกรมนีม้ผีลต่อการ
เสรมิสร้างแรงจงูใจภายใน ดงันัน้จงึสามารถน�าโปรแกรมเป็นกลยทุธ์ปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพกบัผูท้ีต้่องการเลกิสบูบหุรีใ่นคลนิกิอดบหุรี่ 

ค�าส�าคัญ:  หลกัอทิธบิาท 4  แรงจงูใจภายใน  การเลกิสบูบหุรี่

ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบำท 4 ในกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจภำยในเพื่อ
กำรเลิกสูบบุหรี่
ธนิดำ  คงสมัย
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปัจจบุนัมผีูสู้บบหุรีท่ัว่โลกประมาณ 1,100 ล้านคน 
จากสถติขิององค์การอนามยัโลกปีพ.ศ. 2545 พบว่า มผีูเ้สยี
ชวีติจากการสบูบหุร่ีท่ัวโลกปีละ 4 ล้านคน หรอืวนัละ 11,000 
คน และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี  โดยคาดการณ์ว่าในอกี 20 ปี
ข้างหน้า จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากการสบูบหุรีจ่ะเพิม่ขึน้เป็นปีละ 
10 ล้านคน อนัตรายจากบหุรีเ่นือ่งจากควนับหุรีม่สีารพษิที่
ส�าคัญ ได้แก่ นโิคตนิ ทาร์  คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรเจน
ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ แอมโมเนยี และไซยาไนด์ 
เป็นต้น ท�าให้เกดิโรคต่างๆ เช่น โรคมะเรง็ โรคระบบทางเดิน
หายใจ และโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด1

 โดยท่ัวไปผูท้ีต้่องการเลกิสบูบหุรีส่่วนใหญ่มกัทราบ
ถงึพิษภัยของบหุรี ่แต่ไม่สามารถเลกิได้ส�าเรจ็เนือ่งจาก ไม่ม่ันใจ
ตนเอง กลวัทนกบัอาการถอนยาไม่ได้ ความเคยชนิในการใช้
บุหรีใ่นสถานการณ์ต่างๆ เช่น เป็นการระบายอารมณ์ การอยู่
ร่วมกบัสงัคมเพือ่นหรือทีท่�างาน2   องค์ประกอบวธิกีารเลกิสบู
บุหรีม่ท้ัีงวธิใีช้ยาอดบหุรีแ่ละวธีิบ�าบดัโดยไม่ใช้ยา3  การศกึษา
วจิยัพบว่า แรงจงูใจเป็นกุญแจส�าคญัในการเลกิสบูบหุรี่4  การ
ศกึษาในต่างประเทศเกีย่วกับโปรแกรมเลกิสบูบหุรี ่พบว่า ผูท้ี่
เลกิสูบบหุร่ีส�าเรจ็นัน้มคีวามรูส้กึว่าตนมคีวามสามารถและแรง
จงูใจสงูกว่าผูท้ีเ่ลกิสบูบหุรีไ่ม่ส�าเรจ็5 เนือ่งจากผูท้ีส่บูบหุรีเ่กิด
แรงจูงใจจะท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมา 
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีเ่ปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ช่วยเหลอื
ตนเองท่ีใช้แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก พบว่ากลุม่
ท่ีใช้แรงจงูใจภายในมจี�านวนผูเ้ลกิสบูบหุรีม่ากกว่าและจากการ
ตดิตามผูเ้ลกิสบูบหุร่ีระหว่าง 3-12 เดือนพบว่ามผีูก้ลบัไปสบู
บุหรีซ่�า้น้อยกว่ากลุม่ทีใ่ช้แรงจงูใจภายนอก6 จงึอาจกล่าวว่าแรง
จงูใจภายในเป็นปัจจยัส�าคญัในการปรบัพฤติกรรมเลกิสบูบหุรี่7

 การสร้างแรงจงูใจสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคอื แรง
จงูใจภายในและภายนอก8  เดซแีละไรอนั กล่าวว่า แรงจูงใจ
ภายนอกเป็นแรงจงูใจทีเ่กิดจากภายนอกตวับคุคล ซ่ึงกระตุน้
ให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึง่ตามความต้องการ 
เช่น การแข่งขนั การให้รางวลั เป็นต้น9 ส่วนแรงจงูใจภายใน
เป็นความต้องการของบคุคลทีต้่องการมคีวามสามารถ ต้องการ
ลขิิตตนเอง และต้องการสิง่ทีท้่าทาย พฤตกิรรมทีเ่กิดจากแรง
จงูใจภายในเป็นการกระท�าด้วยการเสาะแสวงหาตนเองไม่
ต้องการรางวลัท่ีเป็นวตัถุภายนอกใดๆ หรอืการบงัคบั10 แรง
จงูใจภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ 1) ความ
ต้องการสิง่ทีท้่าทาย 2) ความสนใจ-เพลดิเพลนิ  3) ความ

เป็นตวัของตวัเอง 4) ความต้องการมคีวามสามารถ และ        
5) ความมุง่มัน่11 เป็นสิง่ทีก่ระตุน้ท�าให้เกดิความต้องการทีจ่ะ
แสดงพฤตกิรรมต่างๆ ภายในตนเอง เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์สิง่
ที่ตนเองต้องการโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งเร้าจากภายนอกเป็นตัว
กระตุน้ให้เกดิพฤตกิรรม12   

 หลกัอทิธบิาท 4 ทีป่ระกอบด้วยฉนัทะ วริยิะ จติตะ 
และวมิงัสา13 เป็นกลยทุธ์ส�าคัญทีส่ามารถน�ามาใช้ในการเสรมิ
สร้างแรงจูงใจภายในเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 1) การส่งเสรมิให้เกดิฉันทะ      
ซึง่หมายถงึ ผูส้บูบหุรีม่คีวามพอใจทีจ่ะท�าการเลกิสบูบหุรี่      
ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นในการก�าหนดเป้าหมายที่จะเลิกสูบบุหรี่     
2) การส่งเสรมิให้เกดิวิรยิะ หมายถงึ ผูส้บูบหุรีส่ร้างความเพยีร
พยายามอดทนต่อความอยากบหุรี ่และเผชญิกบัอาการถอนยา 
อปุสรรคต่างๆ ระหว่างการเลกิสบูบหุรี ่3) การส่งเสรมิให้เกดิ
จติตะ หมายถงึ ผูส้บูบหุรีเ่อาใจใส่ จดจ่ออยูก่บัเป้าหมายทีต่ัง้
ไว้ว่าจะเลกิสบูบหุรี ่ 4) การส่งเสรมิให้เกดิวมิงัสา หมายถงึ      
ผูส้บูบหุรีพ่จิารณาไตร่ตรองผลดแีละผลเสยี หาเหตผุลและ
แนวทางแก้ไขจนผ่านอปุสรรคต่างๆ ก�าหนดกลยทุธ์ในการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองเพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการเลกิ
สบูบหุรี่
 จากการน�าหลกัอทิธบิาท 4 ดงักล่าวมาประยกุต์ใช้
ในการส่งเสรมิให้เกดิแรงจงูใจภายใน สอดคล้องกบัทีเ่ดซกีล่าวว่า 
มนษุย์มคีวามต้องการพืน้ฐานทางจติใจ 3 ประการ คือ ความ
ต้องการมคีวามสามารถ (need for competence) ความ
ต้องการมอีสิระได้ด้วยตนเอง (need for autonomy) และความ
ต้องการมคีวามสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ (need for relatedness) ความ
ต้องการเหล่านีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นต่อการส่งเสรมิให้เกดิแรงจงูใจ
ภายใน12 สอดคล้องกบัพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต) ที่
กล่าวว่าเมื่อเกิดฉันทะจะส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจเปลี่ยน
พฤตกิรรม โดยการสร้างความรูค้วามเข้าใจให้เกดิความรกัความ
ดงีามของผลการกระท�านัน้จนเกดิฉนัทะทีถ่าวร ซึง่หลกัอทิธบิาท 
4 จะเกือ้หนนุกนัและมกัเกดิด้วยกนั เช่น เมือ่เกดิฉนัทะทีม่ใีจ
รกัแล้ว กจ็ะท�าให้เกดิความพากเพยีร เมือ่เกดิความพากเพยีร
แล้ว กจ็ะเอาใจจดจ่อใส่ใจอยูเ่สมอ ซึง่จะเปิดช่องให้ใช้ปัญญา
ในการพจิารณาไตร่ตรอง13 พฤตกิรรมใดทีเ่กดิจากแรงจูงใจ
ภายใน จะท�าให้บคุคลเกดิความรูส้กึเป็นอสิระในการสร้างสรร
พฤตกิรรมของตนเอง มกีารเลอืก มกีารควบคมุสภาพแวดล้อม
และรูส้กึถงึความสามารถของตน (competence) และความ
เป็นตวัของตวัเองหรอืการก�าหนดด้วยตนเอง (autonomy or 
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self–determination) โดยบคุคลจะรูส้กึสนกุสนานกับแบบแผน
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นรางวลั
ภายนอก และพฤตกิรรมนัน้มคีวามคงทน บคุคลจะเลอืกเป้า
หมาย (goal selection)  ซึง่คาดว่าจะน�าไปสูก่ารได้รบัผล
ตอบแทนและความพึงพอใจ จึงแสดงพฤติกรรมที่มีเป้า
หมาย(goal directed behavior)12

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเสริมสร้างแรงจูงใจ
ภายในด้วยการใช้หลกัอทิธบิาท 4 กับพนกังานของโรงพยาบาล
บ�ารงุราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล เพือ่มุง่หวงัให้กลุม่ตวัอย่างเกิด
แรงจงูใจภายในอนัจะส่งผลให้เกิดการเลกิสบูบหุรี ่ ซึง่ผลการ
วจิยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส่งเสรมิการเลกิสบูบหุรีใ่นคลนิกิอด
บุหร่ีของโรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล ซึง่จะช่วย
ให้ผูป่้วยมคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ และมปีระโยชน์ต่อสงัคม ประเทศ
ชาติต่อไป
  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจูงใจภายในเพือ่การเลกิสบูบหุรี่
ของกลุม่ทดลองก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมหลกัอทิธิบาท 4  
และเปรียบเทยีบแรงจงูใจภายในระหว่างกลุม่ทดลองทีเ่ข้าร่วม
โปรแกรมฯ กบักลุม่ควบคมุทีด่�าเนนิชวีติตามปกติ

สมมติฐำนกำรวิจัย
 แรงจงูใจภายในของกลุม่ทดลองภายหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 สงูกว่าก่อนเข้าโปรแกรม และสูง
กว่ากลุม่ควบคมุท่ีด�าเนนิชวีติตามปกติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยแบบก่ึงทดลอง (Quasi -    
experimental research) แบบสองกลุม่วดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (The pre-and post-test control group design)
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมวจิยัคอื พนกังานของโรงพยาบาล
บ�ารงุราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลทีม่อีายุต้ังแต่ 18 ขึน้ไป ทีส่บู
บุหรีว่นัละ 1 มวนขึน้ไป  และสบูบหุรีต่ดิต่อกันทกุวนัมากกว่า 
1 ปีขึน้ไป ไม่มภีาวะบกพร่องทางจิต หรอืได้รบัยาต้านอารมณ์
เศร้าเช่น Nortilen เป็นต้น  คดัเลอืกโดยการสุม่แบบสะดวก 
(convenience sampling) ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการ
วเิคราะห์อ�านาจทดสอบหลงัการทดลอง (Post-hoc power 
analysis) โดยก�าหนดอ�านาจทดสอบที ่80 % ระดับนยัส�าคญั

ทางสถติทิี ่.05 พบว่าต้องมกีลุม่ตวัอย่างอย่างน้อยกลุม่ละ 20 
คน ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 27 
คน แต่เนือ่งจากผูเ้ข้าร่วมวจิยั 3 คนมาเข้าร่วมโปรแกรมเพยีง 
2 ครัง้และแจ้งถอนตวัออกจากการวจิยั ส่วนผูเ้ข้าร่วมวจิยักลุม่
ควบคมุนัน้มผีูถ้อนตวัออกจากโครงการทัง้หมด 3 คน เหลอื 
กลุม่ตวัอย่างเข้าร่วมวิจัยจ�านวนทัง้สิน้ 48 คน แบ่งเป็นกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุจ�านวน 24 ราย โดยกลุม่ทดลองเป็น 
กลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมและกลุม่ควบคุมเป็นกลุม่ทีด่�าเนินชวิีต
ประจ�าวนัตามปกติ 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
 1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย
 1.1 แบบสอบถามข้อมลูคณุลกัษณะส่วนบคุคล 
 1.2 แบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน14 
ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 6 ข้อ ข้อที ่1 และข้อที ่4 ให้ 0-3 
คะแนน  ส่วนข้อที ่2, 3, 5 และ 6 ให้ 0-1 คะแนน คะแนน
รวม 7-10 หมายถงึ ระดบัการตดิสารนโิคตนิมาก คะแนนรวม 
4-6 หมายถงึ ระดบัการตดิสารนโิคตนิปานกลาง คะแนนรวม 
0-3 หมายถงึ ระดบัการตดิสารนโิคตนิน้อย 
 1.3 ประเมินลักษณะการติดบุหรี่ด้วยตนเอง14  
ประกอบด้วยค�าถาม 15 ข้อ แต่ละข้อค�าถามประเมนิลกัษณะ
การตดิบหุรี ่ใช้สญัลกัษณ์  หมายถงึ ลกัษณะการตดิสารนโิคตนิ  
o หมายถงึ ลกัษณะการตดิจากอารมณ์/จติใจ  หมายถงึ 
ลกัษณะการตดิจากพฤตกิรรม/ ความเคยชนิ/ นสิยั อย่างละ 
5 ข้อ นบัจากจ�านวนสญัลกัษณ์ใส่ในตารางคะแนนรวม คะแนน
ทีม่ากกว่าแสดงถงึลกัษณะการเสพตดิมากกว่า
 1.4แบบวดัแรงจงูใจภายในฉบบัผูใ้หญ่11  ประกอบ
ด้วยข้อค�าถามจ�านวน 45 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คอื ไม่จรงิ (ให้ 1 คะแนน) ถงึ จรงิ (ให้ 
5 คะแนน) เป็นข้อความทางบวก จ�านวน 28 ข้อ และข้อความ
ทางลบจ�านวน 17 ข้อ การคดิคะแนน  คะแนนสงู หมายถงึ 
เป็นผูท้ีม่แีรงจงูใจภายในสงู  คะแนนต�า่ หมายถงึ เป็นผูท้ีม่ี
แรงจงูใจภายในต�า่   
 การตรวจสอบความตรง (Validity) พบว่า แบบวดั
แรงแรงจูงใจภายในทกุข้อสามารถจ�าแนกคนทีไ่ด้คะแนนแรง
จงูใจสงูออกจากคนทีไ่ด้คะแนนแรงจงูใจต�า่ได้ โดยมค่ีาอ�านาจ
จ�าแนกอยูร่ะหว่าง .18 - .72 ส�าหรบัผูใ้หญ่  ผลการตรวจสอบ
โครงสร้างของแรงจงูใจภายใน โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบ
เชงิส�ารวจ พบว่า ม ี5 องค์ประกอบ ทีส่ามารถร่วมกนัอธบิาย
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ความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.81 ของความแปรปรวนทัง้หมด
ของแบบวดัแรงจงูใจส�าหรบัผูใ้หญ่11 ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยั
ได้น�าไปทดลองใช้กบัผูส้บูบหุรีท่ีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่
ตวัอย่างจ�านวน 30 ราย น�าไปค�านวณหาความเชือ่มัน่ของเครือ่ง
มอืโดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .84
  2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองได้แก่
 2.1 โปรแกรมหลกัอทิธิบาท 4 ในการเสรมิสร้าง
แรงจงูใจภายในเพ่ือการเลกิสบูบหุรี ่พฒันาโดยผูว้จัิยซึง่ประกอบ
ด้วยกจิกรรม 4 ขัน้ตอน คอื 1) ส่งเสรมิให้เกิดฉนัทะ 2) ส่งเสรมิ
ให้เกดิวิริยะ 3) ส่งเสริมให้เกิดจติตะ และ 4) ส่งเสรมิให้เกิดวมัิงสา  
  การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเนือ้หา ความ
เหมาะสมของภาษาและกจิกรรม ตรวจสอบคณุภาพโดยผูท้รง
คณุวฒุจิ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลทาง
อายุรกรรม- ศลัยกรรม 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลทางสขุภาพ
จติและการพยาบาลจติเวช 1 ท่าน และจติแพทย์ 1 ท่าน แล้ว
น�ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 
 2.2 วดีทีศัน์เรือ่ง สารคด ี เยาวชนไทยใส่ใจ  
พษิภัยบหุร่ี และบคุคลตวัอย่างทีไ่ด้รบัผลกระทบจากบหุรี่15 
ความยาว 10 นาที 

  การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุม่ตวัอย่าง
  หลงัจากได้รบัอนมุตัใิห้ด�าเนนิการวจิยัจากคณะ
กรรมการวิจยัในมนษุย์ ของโรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์อนิเตอร์
เนชัน่แนล เลขที ่ 51: 100/ctc:tp โดยผูว้จิยัแนะน�าตนเอง 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินการวิจัย โดยอธิบายให้
พนักงานทัง้ 2 กลุม่ คอืกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทราบถงึ
การพทิกัษ์สทิธิ ์ เพ่ือขอความร่วมมอืในการวจิยั เมือ่พนกังาน
ให้ความร่วมมอืในการวจิยั ผูว้จิยัให้พนกังานลงนามในแบบ
ยนิยอมเข้าร่วมการวิจยั

  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  หลงัจากได้รบัอนมุติัให้ด�าเนนิการโครงการวจัิย ตาม
สายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงาน ผูว้จัิยติดประกาศรบัอาสา
สมคัรเข้าร่วมทีมวิจยัตามเกณฑ์ทีก่�าหนดคอื สบูบหุรีม่ากกว่า 
1 มวนตดิต่อกนัและสบูติดต่อกันทกุวนัมากกว่า 1 ปี ผูว้จิยั
สร้างสมัพันธภาพและชีแ้จงถึงการพทิกัษ์สทิธ์ิของผูเ้ข้าร่วมวจัิย  
ผู้วิจัยนัดพบเพื่อจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ให้ท้ัง 2 กลุม่มลีกัษณะคล้ายกนัด้วยการสุม่แบบสะดวก 

(Convenience sampling)
 1. ผูวิ้จัยด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูในกลุม่ควบคุม 
โดยใช้แบบวดัแรงจงูใจภายในฉบบัผูใ้หญ่11 ในวนัแรกและวนั
สดุท้ายของโครงการ (Pre-test and Post-test) โดยกลุม่
ตวัอย่างด�าเนนิชวีติประจ�าวนัตามปกติ  
 2. ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูในกลุม่ทดลอง
ทีไ่ด้รบัโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ซึง่จดักจิกรรมเป็นรายกลุม่ 
กลุม่ละ 4-8 คน โดยผูว้จิยัพบกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 7 ครัง้ ใน
วนัที ่1, 2, 3, 4, 7, 14, และ 21 ของการทดลองโดยมรีาย
ละเอยีดของโปรแกรมดงันี้
 ครัง้ที ่1 เป็นวนัแรกของการทดลอง ใช้เวลา 3 ชัว่โมง 
เป็นการส่งเสรมิให้เกดิฉนัทะในการเลกิสบูบหุรี่
 1) ให้สมาชกิภายในกลุม่ได้รูจ้กักนั และสร้างความ
เป็นกนัเอง 
 2) ผู้วิจัยประเมินระดับการติดสารนิโคติน และ
ลกัษณะการตดิบหุรี่14 และแบบวดัแรงจงูใจภายในฉบบัผูใ้หญ่11 
(Pretest) 
  3) ผูว้จิยัให้ความรูโ้ดยดภูาพวดีทีศัน์เกีย่วกบัพษิภยั
บหุรี ่ และตวัอย่างบคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากบหุรี่15 ใช้เวลา 
10 นาที
 4) ผูวิ้จัยส่งเสรมิให้เกดิฉันทะ ด้วยการสะท้อนความ
คดิเหน็ แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลกระทบต่อสขุภาพของตนเองและ
บคุคลรอบข้าง เลอืกก�าหนดเป้าหมายด้วยตวัเองและเสรมิสร้าง
บรรยากาศ ท้าทายความสามารถ  โดยใช้บทสนทนาและการ
ถามผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมดงันีค้อื “อะไรเป็นเหตใุห้คดิต้องการเลกิ
สบูบหุรี”่ เหน็ประโยชน์ของการเลกิสบูบหุรี ่ ผลกระทบต่อ
สขุภาพ เหน็ใจคนรอบข้าง หลงัจากกลุม่ตวัอย่างได้ก�าหนดเป้า
หมายของตนเองแล้ว บอกเหตผุลทีต่ดัสนิใจเลอืกเป้าหมายนัน้
เพราะเหตใุด และถามกลุม่ตวัอย่างว่า “เคยต้องการอยากท�า
อะไรทีค่ดิว่าท�าไม่ได้หรอืไม่ หรอืในชวีตินีเ้คยประสบความ
ส�าเรจ็เรือ่งใดบ้าง ถ้าไม่เคยอยากลองเลกิบหุรีใ่ห้ประสบผล
ส�าเรจ็สกัครัง้ไหม” 
  ครัง้ที ่ 2 เป็นวนัที ่ 2 ของการทดลอง ใช้เวลา 2 
ชัว่โมง เป็นการส่งเสรมิให้เกดิฉนัทะ วริยิะ และวมิงัสาในการ
เลกิสบูบหุรี่
 1) แลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่ึงวันที่ผ่านมา 
สะท้อนอาการและอาการแสดง อาการถอนยา และการจัดการ
กบัอาการถอนยา ให้ความมัน่ใจ กระตุน้ และสนบัสนนุชืน่ชม 
 2) ผู้วิจัยส่งเสริมให้เกิดฉันทะด้วยการให้ผู้ร่วม
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โปรแกรมบอกเล่าอาการทีป่ระสบทลีะคน และแลกเปลีย่นเรยีน
รูก้ารแก้ไขสถานการณ์ เมือ่ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมปฏบิตัเิป็นผล
ส�าเร็จจะรูส้กึว่าตนเองมคีวามสามารถ ในการจดัการกบัอาการ
ถอนยาทีเ่กดิขึน้ 
 3) ผูวิ้จยัส่งเสรมิให้เกิดวริยิะด้วยการให้ความรูเ้ก่ียว
กบักลไกการตดิบหุร่ี อาการถอนยา และการจัดการอาการถอนยา   
 4) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกดิวมิงัสาด้วยการเรยีนรูก้าร
ป้องกนัการกลบัไปสบูบหุรีซ่�า้ โดยใช้วธีิคดิวเิคราะห์ ด้วยการ
ตัง้ค�าถามให้ช่วยกนัคดิว่าเคยพบอปุสรรคอะไรบ้างและแก้ไข
ปัญหาอปุสรรคท่ีพบอย่างไร เพือ่ให้เกดิความมุง่มัน่และใช้ความ
สามารถในการมุง่สูพ่ฤติกรรมเลกิสบูบหุรี่ 
 ครัง้ที ่3  เป็นวนัที ่3 ของการทดลอง ใช้เวลา 2 ชัว่โมง 
เป็นการส่งเสรมิให้เกดิวริยิะ จิตตะ วมัิงสาในการเลกิสบูบหุรี่
 1) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกดิวริยิะด้วยการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ สะท้อนความรูส้กึ หลงัจากท�ากิจกรรมผ่านมา 
2 วนั ให้ความมัน่ใจ กระตุน้ และสนบัสนนุชืน่ชม ในการปฏบัิติ
ไปสูเ่ป้าหมายท่ีท้าทาย ป้องกันไม่ให้ตนเองกลบัไปสบูบหุรี่ 
 2) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกดิจติตะเอาใจจดจ่อด้วยการ 
กระตุน้ให้ท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ ผ่อนคลาย เป็นกจิกรรมใหม่
ท่ีสนใจ เกดิความเพลดิเพลนิ เช่น วาดรปู ออกก�าลงักาย เต้นร�า 
เต้นแอโรบคิ ฝึกโยคะ ร�ามวยจน หรอือืน่ๆ เป็นต้น เพือ่ทีใ่ห้ผู้
เข้าร่วมโปรแกรมได้ลมืพฤติกรรมการสบูบหุรี่ 
 3) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกดิวมิงัสาด้วยการใช้เทคนคิการ
เสรมิแรงทางบวก ถ้าหากท่านใดมคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่ไม่
กลบัไปสบูบหุรีอ่กี กพ็ดูให้ก�าลงัใจ ชืน่ชม ท�าให้ผูเ้ข้าร่วม
โปรแกรมรู้สกึว่าตนเองมคีวามสามารถ และก�าหนดตนเองใน
การท�ากจิกรรมให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ถ้าสมาชกิกลบัไปสบู
อกี ผูวิ้จยัจะส�ารวจปัญหา เพือ่ค้นหาสาเหต ุความคดิ ความ
รูส้กึของการกลบัไปสบูอกี โดยไม่ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมรูสึ้ก
ผดิ แต่จะใช้หลกัการสนบัสนนุและให้ก�าลงัใจ ร่วมกบัผูร่้วม
วจิยัหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ครัง้ที ่ 4 เป็นวนัที ่ 4 ของการทดลอง ใช้เวลา 2 
ชัว่โมง เป็นการส่งเสรมิให้เกิดฉนัทะ วริยิะ และวมิงัสาในการ
เลกิสบูบหุร่ี
 1) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกิดฉนัทะและวริยิะ ด้วยการ
สะท้อนอารมณ์ ความรูส้กึ ให้ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรม คดิและแสดง
ความรูส้กึทีม่ต่ีออาการถอนยา การจดัการกบัอาการ และ
กจิกรรมทีเ่ลอืก ท�าด้วยตนเองหรอืท�าร่วมกบักบัสมาชกิใน
ครอบครวั หรือบคุคลใกล้ชดิ ผลจากการท�ากิจกรรมเป็นอย่างไร 

ใน 3 วนัทีผ่่านมา 
 2) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกดิวมิงัสาด้วยการวางแผนปรบั
พฤตกิรรม โดยวเิคราะห์หาจดุอ่อน หรอืจดุแขง็ของผูร่้วมวจิยั 
ร่วมวางแผนกบัผูร่้วมโปรแกรมค้นหาแนวทางแก้ไข จุดอ่อน 
และส่งเสรมิสนับสนุนส่วนทีเ่ป็นจุดแข็ง เพือ่ผูร่้วมวิจัยตระหนัก
รูใ้นความสามารถของตนเอง โดยใช้ค�าถามดงันี ้ คอื ข้อที ่ 1 
คณุเคยท�าสิง่ใดแล้วประสบความส�าเรจ็บ้าง? เพราะอะไรถงึ
ท�าได้ส�าเร็จ? เป็นการให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมรู้สึกถึงความ
สามารถของตนเอง ข้อที ่2 วธิกีารต่างๆ ทีคุ่ณเลอืก ใครเป็น
ผูเ้ลอืกให้ วางแผนก�าหนดกจิกรรมในวนัที ่ 5-6 เกีย่วกบั 
Lifestyle practice และการเลอืกสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อ
การ “หย่าขาดบหุรี”่ โดยน�าหลกัการด�าเนนิชวีติทีจ่ะเพิม่ความ
สขุและลดความเครยีดในชวีติ เช่น 1) การฝึกเทคนคิผ่อน
คลาย  2) การรบัประทานอาหารทีม่คีวามสมดลุระหว่าง
โปรตนี คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และวติามนิ ในแต่ละมือ้กช่็วย
ลดความเครยีดได้  3) การเข้านอนให้เป็นเวลาและตืน่นอนให้
เป็นเวลา 4) การออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 5) การท�าให้ร่างกาย
เยน็สบาย จะรูส้กึผ่อนคลาย เพราะอากาศร้อนจดัเกนิไปจะ
ท�าให้หงดุหงดิ และ 6) การสดูอากาศบรสิทุธิ ์ช่วยเพิม่ความสขุ 
เช่น การยนือยูช่ายหาดรมิทะเล อยูใ่กล้ต้นไม้และไร้มลพษิ 
เป็นต้น
 ครัง้ที ่5 เป็นวนัที ่7 ของการทดลอง ใช้เวลา 2 ชัว่โมง 
เป็นการส่งเสรมิการใช้หลกัจติตะ วมิงัสาในการเลกิสบูบหุ่รี่
 1) ผูว้จิยัส่งเสรมิให้เกดิจติตะเอาใจจดจ่อด้วยการ
สะท้อนอารมณ์ ความรูส้กึ ให้ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมคดิว่ากจิกรรม
ทีท่�า ท�าอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ใน 7 วนั ทีผ่่านมา ให้ผู้
เข้าร่วมโปรแกรมมคีวามมุง่มัน่ต่อพฤตกิรรมทีก่ระท�าต่อไปร่วม
ปรกึษาหารอืกบัผูเ้ข้าร่วมโปรแกรม
 2) ก�าหนดกจิกรรม lifestyle practice และการเลอืก
สิง่แวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการ“หย่าขาดบหุรี”่ ในวนัที ่8-9-
10-11-12-13 ก�าหนดกลยทุธ์ทีจ่ะปรบัตวัในสิง่แวดล้อมใหม่ 
หรอืการลาจากสิง่แวดล้อมเดมิๆ 
 3) ทบทวนวธิกีารทีผู่เ้ข้าร่วมโปรแกรมเลอืก และ
การให้แรงเสรมิ โดยอาจใช้สถานการณ์จ�าลอง ทีผู่วิ้จัยวิเคราะห์
จากสถานการณ์จรงิของผูเ้ข้าร่วมโปรแกรม
 4) สนทนาเกีย่วกบัปัญหาอปุสรรคทีส่่งผลให้กลบั  
สบูบหุรีซ่�า้ โดยยกประเดน็ต่างๆ มาถามผูเ้ข้าร่วมโปรแกรม
ได้แก่ ระมดัระวงัเรือ่งน�า้หนกั ให้ควบคมุอาหาร การออกก�าลงั
กาย คบเพือ่นทีไ่ม่สบูบหุรี ่หลกีเลีย่งการเสวนากบัผูท้ีส่บูบหุรี่ 
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การกล้าทีจ่ะปฏิเสธด้วยความนุม่นวลโดยผูว้จิยั จะแนะน�าผู้
เข้าร่วมโปรแกรม เกีย่วกับหลกัการด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ
ของปีเตอร์สนั (Peterson) ซึง่ได้แนะน�าสตูรส�าเรจ็ โดยใช้ค�า
ย่อว่า “BE NATURAL” คอืท�าสบายๆ ตามธรรมชาตเิป็นกญุแจ
ส�าคญัในการต่อสูก้บัความเครยีดและท�าให้มคีวามสขุ16 

คร้ังท่ี 6 เป็นวนัที ่14 ของการทดลอง ใช้เวลา 2 ชัว่โมง  
 1) สะท้อนอารมณ์ ความรูส้กึ โดยให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยั
บอกเล่าผลจากการท�ากิจกรรมตามแนวทางการปฏบิตัตินอย่าง
มคีวามสขุและความสมัพนัธ์กับสมาชกิในครอบครวั หรอืบคุคล
ใกล้ชดิ ใน 7 วนัทีผ่่านมา เป็นอย่างไร เป็นการสะท้อน
ประสบการณ์ในการเลอืก ในการรเิริม่และจดัระเบยีบควบคมุ
พฤตกิรรมของตนเอง สะท้อนความปรารถนาทีจ่ะมกีารเลอืก
การปฏิบตัด้ิวยตนเอง  และสะท้อนถึงความผกูพนัทางอารมณ์
และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลทีส่�าคญัด้วยความสมัพนัธ์ท่ี
เป็นมติร ซึง่เป็นการลขิติตนเอง การมคีวามสามารถหรอืการมี
ความสมัพันธ์ การเปลีย่นแปลงอย่างมรีะบบจะส่งผลให้มแีรง
จงูใจภายในเกดิขึน้  
 2) ผูว้จิยัให้ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมท�าใบงานเกีย่วกบั
ความรูส้กึของคนใกล้ชดิหลงัจากทราบว่าผูป่้วยเลกิบหุรีแ่ละท�า
กจิกรรมร่วมกบัครอบครวั โดยใช้หลกัการเสรมิแรงจากการที่ 
ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมได้รบั ความรูส้กึชืน่ชมตนเองจากบคุคลใกล้
ตวั ซึง่ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมตระหนกัชดัในความสามารถ
ของตนเอง อนัเป็นรางวลัทีไ่ม่ต้องพึง่ปัจจัยภายนอก แต่ค้นพบ
ได้จากภายในตน 
 3) ร่วมปรึกษาหารอืกับผูร่้วมวจัิย (ก�าหนดกิจกรรม 
lifestyle practice) และการเลอืกสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อ
การ “หย่าขาดบหุรี”่ ในวนัที ่15-16-17-18-19-20 
 คร้ังท่ี 7 เป็นวนัที ่21 ใช้เวลา 3 ชม. การประเมนิ
ผลหลงัเข้าร่วมโปรแกรม
 โดย ทบทวน สงัเกต อารมณ์ ความรูส้กึ ของผูเ้ข้า
ร่วมวจิยัการเข้าร่วมโปรแกรมมาถึงวนันีซ่ึ้งเป็นวนัสดุท้าย โดย
กระตุ้นให้คิดเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
สะท้อนการเรียนรู้จากโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 เพือ่เสรมิสร้าง
แรงจงูใจภายใน  โดยให้แต่ละคนสรปุการเรยีนรูท้ีไ่ด้จากการ
เข้าร่วมโปรแกรม  จากนัน้ให้ท�าแบบประเมนิแรงจูงใจภายใน
ฉบับผูใ้หญ่ (Posttest)  แล้วให้ทกุคน วางแผนในสปัดาห์ต่อ
ไปด้วยตนเองเกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ให้ผูเ้ข้าร่วม

วจิยัวางแผนในการด�าเนนิชวีติด้วยตนเองว่าจะท�าอย่างไรบ้าง  
การน�าหลกัอทิธบิาท4 ไปใช้ในการกระท�าสิง่ต่างๆ ให้เกดิผล
ส�าเรจ็โดยให้ผูร่้วมวจิยัเรยีนรูก้ารน�ากระบวนการเสรมิสร้างแรง
จูงใจด้วยอทิธบิาท 4 น�าไปใช้อย่างไรต่อไปในการคงพฤตกิรรม
การเลกิสบูบหุรีอ่ย่างถาวร ให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็

 การวเิคราะห์ข้อมลู
 1. ข้อมลูส่วนบคุคล วเิคราะห์โดยแจกแจง ความถี่ 
ค�านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจ
ภายในก่อนและหลงัการศกึษาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
โดยใช้ สถติทิ ี(Dependent t-test) 3. เปรยีบเทยีบความแตก
ต่างของค่าเฉลีย่คะแนนแรงจงูใจภายในของกลุม่ทดลองและ
กลุ ่มควบคุมก ่อนและหลังการศึกษาโดยใช ้ สถิติที                             
(Independent t-test)

ผลกำรวิจัย
 1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง
 ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม
มอีายเุฉลีย่ 29 ปี 3 เดอืน และ 33 ปี 6 เดอืน กลุม่ทดลอง
ส่วนใหญ่มสีถานภาพคู่ (45.8%) การศึกษาระดบัมธัยมศกึษา 
(62.5%)  รายได้อยูใ่นช่วง 5,000-10,000 บาท กลุม่ควบคมุ
ส่วนใหญ่มสีถานภาพคู ่(62.5%) การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
(45.8%) รองลงมาระดบัมธัยมศกึษา (37.5%) รายได้ส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วง 5,000-10,000 บาท
 จากค่าคะแนนการวดัระดบัการตดินโิครตนิของกลุม่
ตวัอย่างทัง้สองกลุม่ พบอยูใ่นระดบัน้อย (0-3)14 ค่าเฉลีย่ระดบั
สารนโิคตนิ 2.95 และ 2.66 และค่าเฉลีย่ลกัษณะการตดิบหุรี ่
จากคะแนนเตม็ 5  พบกลุม่ตวัอย่าง สบูบหุรีจ่ากการตดิสาร
นโิคตนิเฉลีย่ 1.83 และ 1.50 สบูบหุรีจ่ากภาวะจติใจ 1.66 
และ 1.25 สบูบหุรีจ่ากความเคยชนิ 2.79 และ 2.66 ตาม
ล�าดบั 
 2. แรงจงูใจภายในของกลุม่ตวัอย่าง
 1) ค่าเฉลีย่ของคะแนนแรงจงูใจภายในภายหลงั
เข้าร่วมโปรแกรมสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถติ ิ(p < .05) ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนแรงจงูใจภายในก่อนและหลงัการศกึษาของกลุม่ทดลอง  (n = 24) โดยใช้สถติ ิ            
  Dependent t-test

แรงจงูใจภายใน
ก่อนการทดลอง (n=24) หลงัการทดลอง (n=24)

Χ S.D. Χ S.D. t
ความต้องการสิง่ทีท้่าทาย  28.29 0.96 28.33 0.99   -.05NS

ความสนใจ-เพลดิเพลนิ  32.13 0.81 32.21 1.05    -.10 NS

ความเป็นตวัของตวัเอง  23.75 0.68 24.63 0.79   -1.30 NS

ความต้องการมคีวามสามารถ  41.71 0.86 41.75 0.95    -.057 NS

ความมุง่มัน่  39.88 1.44     43 1.86  -2.29**
โดยรวม 165.75 3.00 169.92 3.13 -2.21*

*p < .05    **p < .01  ns = non – significance

 2) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจ
ภายในก่อนการศกึษาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุพบ มค่ีา
ไม่แตกต่างกนั และหลงัการทดลองพบว่ากลุม่ทดลองมคีะแนน

แรงจูงใจภายในสงูกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ 
(p < .05) ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2  เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนแรงจูงใจภายในก่อนการศกึษาและหลงัการศกึษาของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ       
   (n = 24) โดยใช้สถิติ Independent t-test 

กลุม่ทดลอง (n=24)     กลุม่ควบคมุ (n=24)
แรงจงูใจภายใน Χ S.D. Χ S.D. t

ก่อนการทดลอง 
โดยรวม
หลังการทดลอง
โดยรวม  
รายด้าน                   
ความต้องการสิง่ทีท้่าทายความ
สนใจ-เพลดิเพลนิ

165.75

169.92

 28.33
 32.21

14.71

 3.13

 0.99
 1.05

165.71

162.58

 24.79
 33.13

13.68

12.45

 5.93
 4.43

 0.01NS

1.81*

 2.26**
 -.67 NS

ความเป็นตวัของตวัเอง  24.63  0.79  25.17  3.19  -.52 NS

ความต้องการมคีวามสามารถ  41.75  0.95  42.83  3.74  -.88 NS

ความมุง่มัน่       43   1.86  36.67  9.96  2.29**
*p< .05    * *p< .01  ns =  non – significance

 3. ประสทิธผิลของโปรแกรมการใช้หลกัอทิธบิาท 4 
ในการเสรมิสร้างแรงจงูใจภายในเพือ่การเลกิสบูบหุรี่      
 จากการทดลองในกลุม่ตัวอย่างจ�านวนกลุม่ละ 24 คน 
รวมระยะเวลา 21 วัน พบอตัราการเปลีย่นพฤตกิรรมการสบู
บหุรีด่งันี้

 กลุม่ทดลอง มกีารเปลีย่นพฤตกิรรมทกุคน (100%) 
คอื สบูบหุรีล่ดลง และหยดุสบูบหุรี ่ในอตัราทีเ่ท่ากนัคือ ร้อย
ละ 50 (กลุม่ละ 12 คน)  
 ส่วนกลุม่ควบคุมสบูบหุรีล่ดลงเพยีงร้อยละ 8.33 (2 คน) 
และหยดุสบูบหุรีเ่พยีง ร้อยละ 4.16 (1คน) ทีเ่หลอื 21 คน 
ยงัคงสบูบหุรี่
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  ผลการศกึษา พบว่า ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
ของกลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนแรงจงูใจภายในโดยรวม
สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถติ ิ (p < .05) สามารถอธิบายได้ว่าการเข้าร่วม
โปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ซึง่เสรมิสร้างให้เกิดแรงจูงใจภายใน 
เม่ือผูเ้ข้าร่วมวจิยัท�ากจิกรรมตามโปรแกรมจะพฒันาให้ผูเ้ข้า
ร่วมวจิยัรูส้กึว่าตนเองมคีวามสามารถ มอีสิระทีค่ดิและกระท�า
ได้ด้วยตวัเอง และมคีวามสมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ ความต้องการเหล่า
นีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นต่อการส่งเสรมิให้เกดิแรงจูงใจภายใน12 โดย
โปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คอื          
1) กระตุน้ส่งเสริมให้เกิดฉนัทะด้วยการให้ความรูเ้ก่ียวกับผลดี
ประโยชน์ของการเลกิสบูบหุรี ่ผลกระทบต่อสขุภาพของตวัผูส้บู
บุหรี่เองและบุคคลใกล้ชิด ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 
เข้าใจถงึความเจบ็ป่วยทกุข์ทรมานจากบหุรี ่ กระท�าโดยยก
ตวัอย่างวันทีเ่ฉยีดตายของผูท้ีส่บูบหุรี ่ ให้ความรูเ้ก่ียวกับควนั
บหุรีม่อืสอง โดยผูว้จิยักระตุน้โดยการใช้ค�าถาม ให้เกดิการ
สะท้อนคดิ การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และแลก
เปล่ียนความคดิเห็นในกลุม่ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัมคีวามพอใจ
ทีจ่ะท�าการเลกิสบูบหุรี ่และเป็นแรงกระตุ้นในการก�าหนดเป้า
หมายทีจ่ะเลกิสบูบหุรี ่โดยเป้าหมายทีผู่เ้ข้าร่วมวจัิยเลอืก เช่น 
บางคนจะเลกิสบูบหุรีแ่บบเด็ดขาด  บางคนจะค่อยๆ ลดจ�านวน
มวนลง ซึง่เหตผุลท่ีเลกิสบูบหุรีเ่พือ่ สขุภาพ ครอบครวัเพือ่
ภรรยาและลกู ถกูสงัคมรงัเกียจ เพือ่นและหวัหน้าแนะน�า 
ประหยดัเงนิ สอดคล้องกับทีอ่รพนิทร์ ชชูม, อจัฉรา สขุารมณ์ 
และวลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล ี กล่าวว่า แรงจงูใจภายในเป็นแรง
จงูใจในการท่ีจะแสดงพฤตกิรรมต่างๆ เกดิขึน้จากการแสวงหา
ของตนเอง โดยเป้าหมายนัน้มปัีจจัยทีซ่่อนเร้นอยู่ภายใน เช่น 
เป็นเป้าหมายท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทาย กระท�าแล้ว
มคีวามสขุพอใจ และเพลดิเพลนิ11 ซึง่ความรูส้กึมอีสิระทีจ่ะคดิ
และกระท�าได้ด้วยตวัเองเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลให้เกิดแรงจูงใจ
ภายใน12  2) ส่งเสริมให้เกดิวริยิะ เมือ่ก�าหนดเป้าหมายทีต่นเอง
พอใจ  ซึง่มคีวามยากพอเหมาะกับความสามารถของตนเอง
แล้ว จะก่อให้เกดิความเพยีรพยายามอดทนต่อความอยากบหุรี่ 
และเผชญิกบัอาการถอนยา อปุสรรคต่างๆ ผูว้จัิยส่งเสรมิให้เกิด
วริยิะด้วยการใช้ค�าถามกระตุน้ให้รูส้กึว่าเป้าหมายนัน้เป็นสิง่
ท้าทาย เช่น คณุเคยท�าสิง่ใดแล้วประสบความส�าเร็จบ้าง 
เพราะอะไรถึงท�าได้ส�าเร็จ จะท�าให้เกิดความรู้สึกท้าทาย 
พยายามบากบัน่ ต่อสูแ้ม้ว่าจะมอีปุสรรคและความยากล�าบาก 

จติใจจะแน่วแน่ มัน่คงต่อจดุหมาย เมือ่ผูใ้ดสามารถต่อสูผ่้าน
อปุสรรคต่อไปได้ จะรบัรูไ้ด้ถงึความสามารถของตน ซีง่จะเป็น
ปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลให้เกดิแรงจงูใจภายใน12   3) ส่งเสรมิให้เกดิ
จิตตะโดยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเลือกท�ากิจกรรมทดแทน
พฤตกิรรมการสบูบหุรีโ่ดยเป็นกจิกรรมทีเ่พลดิเพลนิ ก�าหนด
และคิดสร้างสรรด้วยตนเอง เช่น เล่นฟุตบอล เล่นเกมส์       
ปลกูต้นไม้ เล่นดนตร ี ประกอบอาหาร เป็นต้น โดยกระท�า
กจิกรรมนัน้ด้วยตนเองและท�ากจิกรรมร่วมกบับคุคลใกล้ชดิหรอื
บคุคลในครอบครวั เช่น เพือ่น ครอบครวั เป็นต้น เพือ่ทีจ่ะได้
ลมืพฤตกิรรมการสบูบหุรี ่และเสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ 
เป็นการพฒันาความสมัพนัธ์ทีพ่งึพอใจและมัน่คง ซึง่จะเป็น
ปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลให้เกดิแรงจงูใจภายใน12 และ 4) ส่งเสรมิให้
เกดิวมิงัสา ให้ผูร่้วมวจิยัประเมนิตนเองโดยท�าแบบทดสอบวดั
ระดบัการตดิสารนโิคตนิ และประเมนิลกัษณะการตดิบหุรีด้่วย
ตนเอง เพือ่ผูว้จิยัรบัรูเ้ข้าใจตนเองว่าตนเองตดิบหุรีจ่ากปัจจยั
ใดบ้าง และจะได้ใช้ปัญญาพจิารณาหมัน่ใคร่ครวญตรวจตรา
หาเหตผุล ตรวจสอบ ทดลองและค้นหาเหตผุล คิดค้นหาทาง
แก้ไขปรบัปรงุ แก้ไขอปุสรรค เพือ่ให้เกดิความมุง่มัน่และใช้
ความสามารถในการมุง่สูพ่ฤตกิรรมเลกิสบูบหุรี ่ซึง่ความมุง่มัน่
เป็นปัจจัยหน่ึงทีแ่สดงให้เหน็ว่าบคุคลน้ันมแีรงจูงใจภายใน11 
ส่งผลให้กลุม่ทดลองเปลีย่นพฤตกิรรมทกุคนโดยหยดุสบูบหุรีล่ง
ร้อยละ 50 และลดจ�านวนมวนในการสบูลงร้อยละ 50  ส�าหรบั
กลุม่ควบคมุเป็นกลุม่ทีด่�าเนนิชวีติประจ�าวนัตามปกต ิซึง่ไม่ได้
รบัโปรแกรมการเสรมิสร้างแรงจงูใจภายใน โดยใช้หลกัอทิธิ
บาท 4 ท�าให้มจี�านวนผูห้ยดุสบูบหุรี ่และ ลดจ�านวนมวนใน
การสบูลงน้อยมาก  ดงันัน้จะเหน็ว่าหลกัอทิธบิาท 4 เป็นหลกั
ธรรมทีน่�าสูค่วามส�าเรจ็ หากผูใ้ดน�าหลกัธรรมนีไ้ปปฏบิตัจิะส่ง
ผลให้บคุคลนัน้ประสบผลส�าเรจ็ดงัเป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ใจไว้อย่าง
แน่นอน
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้บริหารหน่วยงาน ควรมีนโยบายที่ชัดเจน        
ในการสนบัสนนุให้เกดิโครงการดงักล่าว ทัง้บคุลากรในหน่วย
งานและผูม้าใช้บรกิารทางสขุภาพทัว่ไป เพราะเป็นกลยทุธ์ใน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพกบัผูท้ีต้่องการเลกิสบูบหุรี่
โดยไม่ใช้ยา ซึง่เป็นการประหยดัทรพัยากร
 2. ผูป้ฏบิตักิารพยาบาล ควรตดิตามผลพฤตกิรรม
กลุม่เป้าหมาย ในการคงไว้ซึง่พฤตกิรรมหยดุสบูบหุรีอ่ย่าง      
ต่อเน่ือง และพฒันาพฤตกิรรมผูท้ีล่ดจ�านวนการสบูบหุรีใ่ห้หยดุ
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สบูบหุร่ี รวมทัง้การด�าเนนิโครงการฯกับกลุม่ควบคมุ และ
ประยกุต์โปรแกรมนีไ้ปใช้ในคลนิกิอดบหุรีอ่ืน่หรอืในชมุชน โดย
ด�าเนนิการให้สอดคล้องกับบรบิทของผูใ้ช้บรกิารและชมุชน 
 3. วิจัยพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การประยุกต์ใช้หลัก     
อทิธบิาท 4 กบัโปรแกรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพอืน่ๆ 
เช่น ผูต้ดิสรุา สารระเหย หรอืการเสรมิสร้างพฤติกรรมอืน่ๆ 
เช่น การออกก�าลงักาย การควบคมุน�า้หนกั การเสรมิสร้าง
ความสขุในชวิีต เป็นต้น 
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