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Abstract
 Purpose: To determine predicting factors of intention to quit smoking among employees of 
public health centers and communicable disease control services, Bangkok Metropolitan  
Administration. 
 Design: Correlational predictive design.
 Methods: Participants were employees of public health centers and communicable disease 
control services, Bangkok Metropolitan Administration. Simple random sampling was performed 
to select 140 participants who met the inclusion criteria. Questionnaires were used for data  
collection including a scale of asking intention to quit smoking within the next one month, and 
multi-dimensional scales for measuring predictors of intention to quit smoking including attitudes 
toward smoking cessation, subjective norm, perceived behavioural control on quitting smoking, 
nicotine addiction level, and alcohol drinking behavior. Data were analyzed using descriptive  
statistics and logistic regression analysis.
 Main findings: This research demonstrated that attitudes toward smoking cessation, subjective 
norm, perceived behavioural control on quitting smoking, nicotine addiction level, and alcohol 
drinking behaviour together could predict the intention to quit smoking by 45% (Nagelkerke R2 = 
.450). Attitudes towards smoking cessation and subjective norm could significantly predict the 
intention to quit smoking (OR = 1.021, p < .05, OR = 1.062, p < .001).
 Conclusion and recommendations: Attitudes towards smoking cessation and subjective norm 
were the two of significant predicting factors of the intention to quit smoking. Health care  
providers especially nurse practitioners should use attitudes toward smoking cessation and  
subjective norm based on theory of planned behavior as a framework for development of effective 
smoking cessation program. Moreover, employers and families should be involved to help smokers 
increase their intention to quit smoking. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: ศึกษาปัจจัยทำานายความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีของลูกจ้างศูนย์บริการสาธารณสุข	และกองควบคุมโรค

กรุงเทพมหานคร

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุขและกองควบคุมโรค	

กรุงเทพมหานคร	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่ายตามเกณฑ์คัดเข้าได้	140	คน	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความ

ต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีใน	1	เดือนข้างหน้า	แบบสอบถามปัจจัยทำานายความต้ังใจในการเลิกบุหร่ี	ประกอบด้วย	เจตคติ

ต่อการเลิกสูบบุหร่ี	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม	ระดับการติดนิโคติน	และ

พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์	วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา	และสถิติถดถอยโลจิสติค

 ผลการวิจัย:	งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเจตคติต่อการเลิกสูบบุหร่ี	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม	 ระดับการติดนิโคติน	 และพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกันทำานายความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ี

ได้ร้อยละ	45	(Nagelkerke	R2	=	.450)	โดยเจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัยท่ีสามารถทำานายความต้ังใจ

ในการเลิกสูบบุหร่ีได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(OR	=	1.021,	p	<	.05	และ	OR	=	1.062,	p	<	.001)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 เจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 เป็นปัจจัยท่ีสามารถทำานายความต้ังใจในการเลิก 

สูบบุหร่ี	บุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงพยาบาลเวชปฏิบัติควรใช้เจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	ตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนมาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมช่วยเลิกบุหร่ีท่ีมีประสิทธิภาพ	และควรสนับสนุนให้ผู้บังคับ

บัญชาและครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยให้ผู้สูบบุหร่ีมีความต้ังใจในการเลิกสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึน

คำาสำาคัญ:		เจตคติ	ลูกจ้าง	ความต้ังใจ	การเลิกสูบบุหร่ี	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

ผู้ประสานงานการเผยแพร่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรดา ไกรนุวัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: kerada.kra@mahidol.ac.th
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ีรับบทความ: 14 พฤษภาคม 2563 / วันท่ีแก้ไขบทความเสร็จ: 14 มิถุนายน 2563 / วันท่ีตอบรับบทความ: 28 มิถุนายน 2563


