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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57256304 : จิตวิทยาชุมชน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี/่นักเรียนชายประถมศกึษาตอนปลาย/การความคุมตนเองในในการ
ป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี/่การรับรูโ้ทษของบุหรี/่การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครวั/การส่งเสรมิ
การป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรยีน/อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการปอ้งกันตนเอง 

นางสาว วิกานต์ดา โหม่งมาตย์: ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. อุรปรีย์ เกิดใน
มงคล 

  
การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการ

สูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มี ระดับช้ันเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ของเพื่อน 
และประเภทของโรงเรียน ที่แตกต่างกัน และ 3) ศึกษาการควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อของ
นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเป็นนักเรียนชายที่ก าลังเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 365 คน ได้จากใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Straified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรซึ่งแบ่งตาม
ประเภทของโรงเรียน และสุ่มโรงเรียนโดยวิธีการจับฉลากและสุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอย
พหูคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนชายมีพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่
จากครอบครัวการรับรู้โทษของบุหรี่ และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ อยู่ในระดับมาก 2)นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ของเพื่อน และประเภทของโรงเรียนที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนชายที่มีระดับช้ัน
เรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานะภาพสมรสของบิดามารดา และการพักอาศัย มีพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน  3)การควบคุมตนเองและอิทธิพลตัวแบบจากสื่อสามารถร่วมท านายพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ได้ร้อยละ12.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

57256304 : Major (COMMUNITY PSYCHOLOGY) 
Keyword : Smoking prevention behavior / Upper secondary school students / Self-control in smoking prevention / 
Smoking penalty perception / Promotion of smoking prevention from family / Promotion Prevention of smoking 
from schools / model influences from self-defense media 

MISS WIKANDA MONGMAT : FACTORS AFFECTING SMOKING PREVENTION 
BEHAVIORS OF UPPER SECONDARY SCHOOL MALE STUDENTS IN MUEANG DISTRICT, 
NAKHON PATHOM PROVINCE THESIS ADVISOR :  URAPREE KERDNAIMONGKOL, Ph.D. 

This research aims to 1) study the level of smoking prevention behavior Self-control Perception of 
cigarettes Promoting smoking prevention from families Promoting smoking prevention from schools And the 
influence of the model from the media Of upper secondary school boys Mueang Nakhon Pathom District Nakhon 
Pathom 2) compare smoking prevention behavior of upper secondary school male students Mueang Nakhon 
Pathom District Nakhon Pathom province with class level Achievement The expenses that students receive from 
parents Marital status of parents, residence, smoking of family members Smoking of friends And the type of 
school and, 3) to study self-control Perception of cigarettes Promoting smoking prevention from families 
Promoting smoking prevention from schools And model influences from the media of upper secondary school 
boys Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Is a variable that affects smoking prevention behavior. The 
sample group used to be male students studying in grade 4, grade 5 and grade 6, primary schools and 
educational opportunity expansion schools, Muang District, Nakhon Pathom Province, 2nd semester, academic 
year 2018 The number of 365 people can be obtained from using Straified Random Sampling according to the 
proportion of the population divided by the type of school. And randomly selected schools by drawing lots and 
randomly sampling students by drawing lots The instrument used in this research was a questionnaire created by 
the researcher and analyzed by using frequency distribution statistics, percentage, mean, standard deviation. T-
test One-way variance testing and the regression analysis, multiplied by the priority of the imported variables.The 
research found that 1. Male students have smoking prevention behavior. self-control promoting smoking 
prevention from schools promotion of smoking prevention from families, awareness of cigarettes and the 
influence of the model from the media at a high level 2. Male students with academic achievement Smoking of 
family members smoking of friends and different types of schools with different smoking prevention behaviors 
with statistically significant at .05 and male students with academic achievement smoking of family members 
smoking of friends and different types of schools with different smoking prevention behaviors with statistically 
significant at .05 and students receive from parents marital status of parents And living there was no difference in 
smoking prevention behavior. 3.Self-control and model influences from the media can predict 12.80 percent 
smoking prevention behavior with statistical significance at the level of .05 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนตรวจสอบแก้ไขให้ก าลังใจเป็น
อย่างดี ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชม
ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์วิชาความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในทุกวิชาเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตและเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า ซึ่งผู้วิจัยจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ ประธานกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ 
ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่

ให้ความกรณุาให้ข้อเสนอแนะในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ให้การต้อนรับพร้อมอ านวย
ความสะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม 
คุณแม่วิจิตร์ ศรีแก้ว และคุณพ่อทรงพล ขันธ์วงศ์ ที่ปลูกฝังให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าของการศึกษามีความ
อดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆ คอยห่วงใย เป็นก าลังใจตลอดเวลาการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ให้
ส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คอย
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้วิจัยขอบคุณพ่ี เพ่ือนชาวจิตวิทยาทุกท่านที่
คอยห่วงใย ให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา ตลอดจนผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 

ท้ายที่สุด หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ผู้วิจัยขอมอบ
ความดีและสิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านี้แด่ผู้มีพระคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี ้

  
  

วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์ 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์การอนามัยโลกก าหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ รวมถึงการส่งเสริมป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ และให้รัฐบาล
ชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความส าคัญเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่
ระบาดอยู่ทั่วโลก เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก   

บุหรี่  นับว่าเป็นสารเสพติดอันดับต้นๆ ของโลกที่มีพิษร้ายมหันต์แก่สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ทั้งผู้ที่สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ได้มีรายงานว่า ในปัจจุบัน
ทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่จ านวนประมาณ 1,100 ล้านคน พบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่เป็นประจ าทุกวันจ านวน 
740 ล้านคน และตั้งเเต่ปี ค.ศ. 1980 มีผู้ชายที่สูบบุหรี่เป็นประจ าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 41 และอีก 20 ปี
ข้างหน้าได้มีการคาดการณ์ว่า จะมีผู้ที่สูบบุหรี่เพ่ิมมากขึ้นถึงปีละ 8 ล้านคน และสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้
สูบบุหรี่เจ็บป่วยเป็นโรคและเสียชีวิตคือ สารพิษที่อยู่ในบุหรี่ ซึ่งในบุหรี่ 1 มวน จะมีสารพิษมากกว่า 
4,000 ชนิด และมีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด ซึ่งองค์การอนามัยโลก พบว่า มีผู้เสียจากโรคที่มี
สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ถึง ปีละ 6 ล้านคน หรือเกือบ 16,538 คนต่อวัน ด้วยโรคมะเร็งปอด มะเร็ง
หลอดอาหาร มะเร็งช่องปากและคอ และมะเร็งปากมดลูก และยังพบว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็เสียชีวิตจาก 
โรคดังกล่าวได้ โดยสาเหตุมาจากการสูดควันบุหรี่ที่มีคนสูบพ่นควันออกมา ซึ่งเรียกว่า “ควันบุหรี่   
มือสอง” มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี และในแต่ละปีจะมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กว่า 
51,651 คน หรือวันละ 141 คน โดยผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อายุสั้นลง 12 ปี และป่วยหนักโดย
เฉลี่ย 2.5 ปีก่อนตาย (World Health Organization, 2018) 

 ผลส ารวจส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ 11.4 
ล้านคน อัตราการสูบทั้งชายและหญิงเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 21 เริ่มสูบตอนอายุ 15.6 ปี ช่วง
อายุในการเริ่มสูบบุหรี่ลดลงจากช่วงปี 2550 ที่เริ่มสูบอายุ 16.8 ปี เยาวชนไทยอายุต่ ากว่า 18 ปี    
ติดบุหรี่แล้วประมาณ 4 แสนคน ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กติดบุหรี่รายใหม่เพ่ิมมากขึ้นมากกว่า 1 แสนคน 
โดยมี 7 ใน 10 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต และจากข้อมูลพบว่าขณะนี้มีเยาวชนไทยติดบุหรี่แล้ว
จ านวน 1.67 ล้านคน ซึ่งเด็กไทยกว่าร้อยละ 80 จะซ้ือบุหรี่แบบแบ่งซองขาย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ
, 2557) และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สุธา เจียรมณีโชติชัย (2558) ได้กล่าวในงานแถลงข่าว
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โครงการรณรงค์สัญลักษณ์กระต่ายขาเดียว ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  ว่ า จากการส ารวจ               
เด็กประถมศึกษา อายุ   8 - 12 ปี ในปี 2557 จ านวน 3,532 คน พบว่าเด็กประถมศึกษามีเพ่ือนที่  
สูบบุหรี่ ถึงร้อยละ 22 และคิดว่าจะลองสูบบุหรี่ถ้าเพ่ือนชวน ร้อยละ 1.5 เคยลองสูบบุหรี่ ร้อยละ 
7.6 และเคยถูกผู้ใหญ่ใช้ไปซื้อบุหรี่ ร้อยละ 40 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ   
การสูบบุหรี่ของเยาวชนมากที่สุด คือ ครอบครัว เช่น คนใกล้ชิดในครอบครัวสูบบุหรี่ เด็กก็จะมี
พฤติกรรมเลียนแบบการสูบบุหรี่ และรวมทั้งเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ และมี
พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อภาพยนตร์ (กรมอนามัย , 2558) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่น   
อาจเริ่มต้นจากความคึกคะนอง ตามเพ่ือน แต่ก็สามารถกลายเป็นปัญหาในระยะยาวได้ เพราะส่วน
ใหญ่ของผู้ที่สูบบุหรี่ในวันนี้ คือ ผู้ที่เริ่มต้นการสูบบุหรี่ตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่น และที่ส าคัญที่สุด      
คือ บุคคลในครอบครัว และเพ่ือนสนิทของวัยรุ่นต่างมีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
วัยรุ่น โดยวัยรุ่นที่อยู่บ้านที่มีผู้สูบบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าบ้านที่ไม่มีผู้สูบบุหรี่ นอกจากนี้ 
วัยรุ่นที่สูบบุหรี่เกือบทั้งหมดมีเพ่ือนสนิทที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 คน และเกือบครึ่งมีเพ่ือนสนิทมากกว่า 
5 คนที่สูบบุหรี่ด้วยกัน (กรมอนามัย, 2558) 

พัฒนาการเด็กประถมศึกษา เด็กวัยนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี และก าลังเรียนระหว่าง     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
ทางด้านสติปัญญา ถ้าหากเด็กมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น เด็กวัยนี้จะมีการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเป็นวัยที่เข้าโรงเรียน เด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงค่อยเป็นประสบการณ์ไป
หาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวออกไป กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ในโรงเรียนจะเป็นการเพ่ิมหรือเสริม
พัฒนาการทางปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง 
อยากค้นคว้าสิ่งเหล่านั้น เด็กในวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น ชอบความตื่นเต้น พึงพอใจในสิ่ง
แปลกใหม่ จะหันเหไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับเพ่ือน ครู 
การเรียน การเล่นกับเพ่ือน เด็กจะใฝ่เรียนรู้และพยายามกระท าสิ่งต่างๆเพ่ือให้เห็นว่าเขาสามารถ    
ท าได้ หรือประสบความส าเร็จ อยากให้ผู้อ่ืนยอมรับในความสามารถของตนเอง จะเห็นได้ว่าเด็กวัยนี้
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจากบ้านสู่โรงเรียน ดังนั้น ทักษะการเข้าสังคมในกลุ่มเพ่ือน 
กระบวนการพัฒนาต่างๆจะเป็นในลักษณะของกระบวนการทางสังคม เข้ามาหล่อหลอมในตัวเด็ก 
เพราะวัยเด็กวัยนี้ไม่ต้องการเล่นตามล าพังที่บ้านหรือท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับสมาชิกของครอบครัว 
เพ่ือนจึงเป็นบุคคลอันดับแรกๆที่เดก็จะเลือกปฏิบัติตาม ทั้งด้านการแต่งกาย ความคิด และพฤติกรรม 
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างพ่อแม่กับเพ่ือนเด็กมักจะท าตามและให้ความส าคัญกับกลุ่มเพ่ือน
มากกว่า ซึ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ เช่น เด็กจะเรียนรู้
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ถึงการยอมรับและมีความรับผิดชอบ การมีน้ าใจนักกีฬา และการมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เพ่ือเป็น
รากฐานในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550) 

 เด็กที่มีอายุ 9 -12 ปี เด็กวัยนี้เป็นวัยที่รู้จักใช้เหตุผล สามารถตอบค าถามอย่างมีเหตุผล      
มีความรู้ในด้านภาษา และความรู้รอบตัวกว้างขึ้น ชอบอ่านหนังสือที่กล่าวถึงข้อเท็จจริง สามารถ
แก้ปัญหาและรู้จักหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกต ในวัยนี้ต้องการอิสรภาพเพ่ิมขึ้น สนใจที่จะสะสม
สิ่งของ และจะเลียนแบบการกระท าต่าง ๆ ของคนอ่ืน เป็นวัยที่สมองก าลังพัฒนาเต็มที่ การหาเหตุผล 
ความคิดและการแก้ปัญหา ดีขึ้น สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง และมีการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ ไม่ท า
อย่างหุนหันพลันแล่น มีความคิดริเริ่ม บางคนจะเริ่มแสดงความสนใจในเพศตรงข้าม เป็นคนที่
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ อาจกลายเป็นคน เจ้าอารมณ์ และชอบการวิพากษ์วิจารณ์ จะเห็นว่าความ
คิดเห็นของกลุ่มเพ่ือนมีความส าคัญมากกว่าความคิดเห็นของผู้ใหญ่ และจะมีความกังวล เริ่มเอาใจใส่
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ต้องการให้ผู้ อ่ืนเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตนด้วย 
(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วัยเด็กที่ก าลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญช่วงหนึ่ง
ของชีวิต เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นระยะพัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก
เป็นวัยผู้ใหญ่ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตสังคมวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากเห็น อยากรู้ อยากลอง มีความ
ต้องการเป็นอิสระและชอบความท้าทายในด้านจิตสังคม อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
ในวัยรุ่น กล่าวได้ว่า วัยรุ่นจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเพ่ือนฝูงมาก เพราะวัยรุ่นจะต้องการเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มเพื่อน สิ่งเหล่านี้เป็นพัฒนาการที่ปกติ และมีส่วนส่งเสริมให้วัยรุ่นเจริญเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ หากวัยรุ่นขาดการชี้แนะ การอบรมจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ก็จะส่งผลท าให้วัยรุ่นขาด
วิจารณญาณว่าสิ่งใดสมควรกระท า หรือสิ่งใดไม่สมควรกระท าทั้งความอยากรู้ อยากเห็น อยาก
ทดลองและการท้าทายจากกลุ่มเพ่ือนก็มีส่วนผลักดัน ให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ไม่         
พึงประสงค์ อุบัติเหตุ และความรุนแรงมากกว่าวัยอ่ืนโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ( คู่มือครูใน
การช่วยนักเรียนเลิกบุหรี่, 2551 )   

จากผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชาย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดตราด พบว่า กลุ่มตัวอย่างหนึ่งใน
สาม มีการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น ร้อยละ 38.76 และอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า 
ส่วนมากเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 9-12 ปี ถึงร้อยละ 62.60 (กมลภู ถนอมสัตย์, 2554) เป็นข้อมูลที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน และสาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็ก    
สูบบุหรี่ก็คือ การเข้าถึงบุหรี่ การสัมผัสต่อควันบุหรี่ โฆษณาชวนเชื่อ การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง อาศัย
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ในบ้านที่มีผู้ อ่ืนสูบบุหรี่ในบ้าน มีบิดาหรือมารดา สูบบุหรี่ และมีเพ่ือนส่วนใหญ่หรือทุกคนที่รู้จัก     
สูบบุหรี่ (ศุภวรรณ มโนสุนทร และคณะ, 2552) ซึ่งจากงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ใน   
เด็กนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น ยังพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่  
สูบบุหรี่หรือทดลองสูบบุหรี่ เคยสูบครั้งแรกเริ่มสูบเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ขวัญจิตร โกพลรัตน์, 
2555) และจะลองสูบตอนช่วงอายุ 9 -12 ปี (กมลภู ถนอมสัตย์, 2554) และช่วงอายุ 12-15 ปี       
(ณัฐพัฒน์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ , 2553) ซึ่งเด็กนักเรียนช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการริเริ่มสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็น
ตัวชี้วัด ถึงความสามารถทางด้านสติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะส่งผลในการคิดการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ (พรนภา หอมสินธุ์ , 2550) 
และค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองกับการสูบบุหรี่ เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญอีกหนึ่งตัวแปร
เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้จึงจ าเป็นต้องมีรายได้หลักมาจากผู้ปกครอง 
ซึ่งเงินที่นักเรียนได้จากผู้ปกครองจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ดังเช่น 
ผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย        
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่านักเรียนชายที่
มีรายได้มาก ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือย มีโอกาสซื้อบุหรี่มาสูบมากกว่า วัยรุ่นและเยาวชน
ที่มีรายได้น้อย (อรัญ คูณค า, 2553) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และผลงานวิจัย  
เรื่องพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน         
เบญจมราชานุสรณ์  ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเหตุผลที่ท าให้เด็กสูบบุหรี่ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 (นันทิชา ฦาชา, 
2550) 

 สถานภาพสมรสของบิดามารดากับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ดังที่กล่าวมาแล้วว่า
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญอย่างยิ่งของมนุษย์มนุษย์ สถาบันนี้อาจจะประกอบด้วย บิดา 
มารดา ปู่ย่า ตายาย และบุตร หรืออาจจะมีแค่บิดา มารดา และ บุตร ก็ได้ ซึ่งจะมองเห็นภาพชัดเจน
ว่า เด็กจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เลี้ยงดูการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กที่ถูกกระตุ้นด้วยระบบ
การรับรู้ของร่างกาย (Perception system) จากแบบอย่าง (Model) ที่คอยดึงความสนใจและชี้น า
ให้เด็กปฏิบัติตาม หากครอบครัวมีความขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งบิดา มารดา แยกทางกัน จะส่งผลให้
เด็กขาดความอบอุ่น ขาดท่ีพ่ึงพา เมื่อเจอปัญหาท าให้เด็กหาทางออกโดยการคบเพ่ือน ให้ความส าคัญ
กับเพ่ือนมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลก็การชักชวนกันไปในทางที่ผิด เช่นเด็กอาจมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ การดื่ม
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สุรา เสพสิ่งเสพติด จากการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครอบครัวกับการสูบบุหรี่
ของนักเรียนชายวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักเรียนกลุ่ม
ที่ไม่สูบบุหรี่ จะมีครอบครัวมีการปฏิบัติต่อนักศึกษาในระดับมากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ หมายความว่า
นักเรียนกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับความรักความเอาใส่ที่ดีจากบุคคลในครอบครัว (ยุพยง วงศ์ฟ่ัน , 2544)  
และจากบทความวิชาการเรื่ อง เด็กบ้ านแตกให้ข้อมูลว่า  ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา               
(The U.S. Census Bureau) พบว่าร้อยละ 50 ของคู่สมรสที่แต่งงานครั้งแรกลงเอยด้วยการหย่าร้าง 
และสองในสามของการหย่าร้างเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีบุตรแล้ว แต่อะไรคือผลกระทบของการ     
หย่าร้างทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อเด็กที่แท้จริงนั้น ค าตอบที่แตกต่างกันทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ     
ในวงการและผู้เชี่ยวชาญตามสื่อต่างๆ อาจท าให้พ่อและแม่กังวลไม่น้อย อย่างไรก็ตามจากผลการ
ส ารวจพบว่า ในระยะยาว เด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันประมาณร้อยละ 80 เติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จและสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดี และเมื่อเด็กเติบโต
ไป ประสบการณ์ที่พ่อแม่แยกทางกันจะค่อยๆ กลายเป็นเพียงความทรงจ าที่ห่างไกลออกไป และมี
ผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาน้อยลงเรื่อยๆ ส่วนเด็กที่มีพ่อแม่หย่าร้างกันอีกร้อยละ 20 ที่เหลือนั้น
ประสบปัญหามากมายทั้งทางจิตใจและสังคม จนส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด        
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิต เสพยาเสพติด และมีความสัมพันธ์
ที่ล้มเหลวมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า (วรรณภร สมุทรอัษฎงค์, 2556) เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า เด็กที่มีบิดามารดาอย่าร้างกันจะมีโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะกล้ายเป็นเด็กที่มีปัญหา       
มีภาวะปัญหาทางจิต และมีปัญหาทางด้านปัญหายาเสพติด เพราะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่อเด็ก  
มีปัญหาแล้วไม่มีผู้ปกครองคอยให้ค าปรึกษาช่วยหาทางแก้ไขปัญหา ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเด็ก   
ประพฤติตนไม่ถูกต้องที่ถูกต้อง ก็ย่อมเกิดโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะตัดสินใจท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 การพักอาศัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเด็ก เพราะ
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ดังเช่นผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม  
การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 สถานที่พักอาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งการพัก
อาศัยเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น        
(อรัญ คูณค า, 2553) ซึ่งพฤติกรรมนี้มักพบในวัยรุ่นชายหญิงที่มาจากครอบครัวทางสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจต่ า ขาดบิดา มารดา เป็นที่พ่ึงทางใจ เป็นต้น  
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 การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มี
ความส าคัญอย่างมากกับมนุษย์ เป็นสถานที่ในการก าหนดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ จากผลงานวิจัย
การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน พบว่าในขณะที่เยาวชนประมาณ 1 ใน 3 คิดว่าการที่เยาวชนสูบบุหรี่เกิดจากมีสมาชิกใน
ครอบครัวเป็น “ต้นแบบ” ในการสูบบุหรี่และสร้างครอบครัวอบอุ่น โดยครอบครัวที่มีความขัดแย้ง
ภายในครอบครัวในระดับสูง เสี่ยงต่อการที่จะท าให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุน้อยๆ และมีการ   
สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ครอบครัวที่มีความอบอุ่น ผูกพัน ภายในครอบครัว จะช่วยป้องกัน
การเริ่มสูบบุหรี่ในเยาวชน ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่ โดยพ่อแม่ที่สูบบุหรี่ มักไม่
ใส่ใจที่จะห้ามหรือตักเตือนเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ (ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, 2558)  

 การสูบบุหรี่ของกลุ่มเพ่ือนก็เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ จาก
ผลงานวิจัยเรื่องการเสริมพลังอ านาจวัยรุ่น เพ่ือพัฒนาโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน พบว่า
การสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียน จะเกิดจากการเลียนแบบและการเอาอย่างบุคคลใกล้ชิดเช่นบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นผู้ใหญ่ และเมื่อนักเรียนรวมกลุ่มเพ่ือน จึงเป็นการท า
ตามแบบอย่างเพ่ือน หรือพ่ี เพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มนั้นๆ และจากผลการสัมภาษณ์นักเรียนชาย       
กลุ่มตัวอย่างพบค าตอบว่า “ครั้งแรกที่สูบผมลองตอน ป.4 ครับเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาม้วนแล้ว
ท าเป็น มวนยาสูบแล้วก็จุดไฟ แต่ไม่ได้ใส่ยาเส้น แล้วคีบมวนยาสูบเล่นๆครับ จากนั้นจึงเริ่มสูบเป็น  
ยาซอง ตอนนี้ก็ห่างๆครับ ตอนไหนมีเพ่ือนชวนไปสูบถึงจะสูบ อย่างมาโรงเรียนผมก็ไม่ได้สูบนะครับ” 
บทสัมภาษณ์นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังสูบในปัจจุบัน  (ขวัญจิตร โกพลรัตน์, 2555) และ
นอกจากสถาบันครอบครัวที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจในการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนแล้ว โรงเรียน
ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ในเด็ก เพราะในเวลาส่วนใหญ่เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนก็มีประเภทที่แตกต่างกันไปเช่น ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษา ก็มีเด็กนักเรียนตังแต่
ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนมีอายุตั้งแต่ 5 - 12 ปี และประเภทโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จะมีเด็กนักเรียนช่วงอายุตั้งแต่ 5- 15 ปี ซึ่งประเภทโรงเรียนขยายโอกาสมีโอกาสเสี่ยงต่อ  
การสูบบุหรี่เพราะมีความหลากหลายในช่วงอายุ เป็นช่วงรอยต่อระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอาจส่งผลในเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมของรุ่นพ่ีได้ ในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ
ในประเทศไทยก็ได้มีมาตรการ โครงการ กฎระเบียบต่างๆเพ่ือควบคุมการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน แต่ก็
ยังปรากฏพฤติกรรมการสูบบุหรี่ให้เห็นอยู่ 



  7 

การควบคุมตนเอง เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ส่งออกมาภายนอกตัว
บุคคล ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การควบคุมตนเองนั้นเป็นกระบวนการในการควบคุมสิ่งเร้า หรือการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า เพ่ือให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมออกมา โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า
ที่จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมที่
เหมาะสม และเป็นการควบคุมผลการกระท าหลังจากที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว โดย  
ตัวบุคคลเองเป็นผู้วางเงื่อนไขผลการกระท า และให้ผลการกระท านั้นแก่ตนเอง (Wilson & Daniel. 
1980 : 50 อ้างถึงใน หทัยชนก พันพงค์, 2555) ซึ่ง การควบคุมตนเอง และการได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคม มีสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายได้ (อภินันท์ 
ปัญญานุภาพ, 2549 : 115) นั้นหมายความว่า การควบคุมตนเองเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกัน
ตนเองให้ออกห่างจากการบุหรี่หรือมีการตัดสินใจที่ไม่เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่ เป็นต้น  

 การรับรู้โทษของบุหรี่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลที่หมายถึงการรับรู้คุณประโยชน์หรือโทษ   
จากการสูบบุหรี่หรือการได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ซึ่งการรับรู้โทษภัยนี้จะขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลจาก
ผลงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์ พบว่า ความรู้ทั่วไปในเรื่องของบุหรี่ ทัศนคติ เกี่ยวกับการป้องกัน การสูบบุหรี่ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
ของการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่พบว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (นันทิชา  ฦาชา, 2550) 
จะเห็นได้ว่า ระดับสติปัญญา การรับรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่นั้นส่งผลต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ได้ 
แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่าความรู้
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  ของนักเรียนชาย         
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ซึ่งสามารถอธิบาย   
ได้ว่า เนื่องจากการวัดความรู้ในการวิจัยครั้งนี้วัดในภาพรวมได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุหรี่และ
สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาบุหรี่ในปัจจุบัน การติดบุหรี่  ผลกระทบของการสูบบุหรี่ วิธีการป้องกัน  
การสูบบุหรี่ และกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่ ซึ่งความรู้ในบางหัวข้ออาจไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาชายก็เป็นได้ เช่น กฎหมายควบคุม การบริโภคบุหรี่ 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับบุหรี่ เป็นต้น (อรัญ คูณค า, 2553)  

การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้
เด็กเลือกที่สูบหรือเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ จากบทความ เรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน          
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ในมุมมองของครอบครัว พบว่า การส่งเสริมการท าหน้าที่ที่ดีในครอบครัว โดย การคอยดูแล ส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมของเยาวชน และควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเยาวชน จะช่วยให้ เยาวชน
ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากสมาชิกใน ครอบครัว ท าให้เยาวชนไม่ก่อปัญหา และไม่ สูบบุหรี่ 
(Weiss & Garbanati,2004) นอกจากนั้น ยังท าให้เยาวชน เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมจาก
ครอบครัวช่วยเพ่ิมทักษะ ของเยาวชนในการท าหน้าที่ต่างๆ ช่วยให้เยาวชนได้ฝึก ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ภายในครอบครัวและท าให้เยาวชน ได้รับการปลูกฝังการแสดงบทบาท ที่เหมาะสมภายใน 
ครอบครัว ซึ่งช่วยผลักดันให้เยาวชนแสดงพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
สมดุล อีกทั้งเม่ือครอบครัวท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมจะท าให้เยาวชนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีจากการ
อยู่ร่วมกับครอบครัวที่มีการ ท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้เยาวชนสามารถ ปรับตัวและ  
หาทางออกได้เมื่อมีเพ่ือนๆ หรือคนรอบข้างมา ชักชวนให้สูบบุหรี่ สิ่งส าคัญคือการส่งเสริมการท า
หน้าที่ ที่ดีในครอบครัวเป็นวิธีการที่ครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ ด้วยตัวครอบครัวเอง ท าให้ครอบครัว
เกิดความสมดุล ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการ สูบบุหรี่ในเยาวชนได้ดี     
อีกวิธีหนึ่ง (ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, นงนุช เพ็ชรร่วง, 2559) จะเห็นได้ว่าหากครอบครัวไม่ใส่ใจเด็กอาจเกิด
โอกาสเสี่ยงที่เด็กจะสูบบุหรี่ได้ แต่หากครอบครัวให้ความสนใจเอาใจใส่ สอดส่องดูแลเด็กในเรื่องต่างๆ
ก็อาจส่งผลให้เด็กเลือกท่ีจะไม่สูบบุหรี่ได้เช่นกัน 

การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการ
สูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน ซึ่งทางรัฐบาลได้ส่งเสริมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของส านักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ที่เรียกกันว่า สสส. ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ ให้
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ร้อยละ 100  โดยรัฐบาลมุ่นเน้นไปที่กระทรวงศึกษาธิการ และทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้มีนโยบายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่มาโดยตลอด 
โดยด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณครูในโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้ 1) ห้ามมิ
ให้หน่วยงาน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใด ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ      
ซึ่งรวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท” (Corporate Social Responsibility : CSR)  2) ให้สถานศึกษาต้องบรรจุเรื่องโรค
ที่เกิดจากบุหรี่ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 3)ให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายห้ามสูบบุหรี่            
ในสถานศึกษา และห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตลอดจนก าชับให้นักเรียน นักศึกษา ห้าม  
สูบบุหรี่ขณะอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา  4) ให้ผู้บริหารการศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจน
บุคลากรในสถานศึกษา ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการเลิกสูบบุหรี่  และ 5) ให้การ
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สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรม ที่เก่ียวข้องเพ่ือการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่ และการ
วิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล, 2558) และผลการด าเนินงานตลอด 
10 ปี ที่ผ่านมา  และแผนการด าเนินงานต่อเนื่องในอนาคตของเครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่
นั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ก าหนดไว้ เรื่อง
ยุทธศาสตร์ เหล้า - บุหรี่ เดินหน้าป้องกันนักดื่ม - นักสูบหน้าใหม่ โดยได้ก าหนดทิศทางเป้าหมายการ
ด าเนินงานช่วงปี 2558 – 2560 ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญ คือ ลดปริมาณผู้สูบเดิม และป้องกันนักสูบ   
หน้าใหม่ โดยใช้โครงการน าร่องการลดผู้สูบหน้าใหม่ที่ทดลองได้ผลดีมาขยายผล และสร้างแรงจูงใจ   
ในการเลิกบุหรี่ของนักสูบเดิมด้วยการเพ่ิมการเข้าถึงบริการการเลิกบุหรี่ (บัณฑิต ศรไพศาล, 2558) 

อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยต่างๆ พบว่า มีสื่อหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน  ที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนรอดพ้นจากปัญหาการเสพติดบุหรี่ รวมถึงให้พ่อแม่ร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อ ที่จะท าให้
บุตรหลานของท่านเป็นเด็กที่    สูบบุหรี่ในอนาคต ในเด็กที่ดูโทรทัศน์มากๆจะท าให้ริเริ่มสูบบุหรี่ได้
ง่ายขึ้น งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาเรื่อง television viewing and initiation of smoking among 
youth โดย pradeep p. gidwani วารสาร prediatrics ปี 2002 พบว่า การที่เด็กดูโทรทัศน์มากๆ   
มีผลต่อการเริ่มต้นสูบบุหรี่ของเด็ก โดยนักวิจัยได้ศึกษาเด็กเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปี พบว่า เด็กที่          
ดูโทรทัศน์วันละมากกว่า 5 ชั่วโมง จะตัดสินใจเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือจากร้อยละ 4.8 
เป็น ร้อยละ12.3  (เพ่ิมขึ้น 5.99 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ดูโทรทัศน์วันละน้อยกว่า 2 ชั่วโมง) 
จากงานวิจัย  สรุปได้ว่าผู้ปกครองควรจะควบคุมการดูโทรทัศน์ของบุตรหลานไม่ให้มากจนเกินไป และ
การอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเต็มไปด้วยเรื่องสูบบุหรี่ ผลงานวิจัยเรื่อง smoking scenes in 
japanese comic : preliminary study โดย snakahara ในวารสาร tobacco control ปี 2005 
พบว่า หนังสือการ์ตูนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กๆ ทั่วโลก เด็กๆ ต่างใช้เงินของพ่อแม่ซื้อหนังสือ
การ์ตูนหลายล้านเล่มต่อสัปดาห์ และหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมักจะถูกน าไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์การ์ตูน น าไปท าเป็นของเล่นซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของเด็กอย่างมากคณะวิจัยเก็บข้อมูล
จากนิตยสารการ์ตูนที่ได้รับความนิยมสูงสุด 4 ฉบับ มีฉากที่ตัวละครสูบบุหรี่ มีอุปกรณ์ หรือ
สัญลักษณ์เกี่ยวกับบุหรี่ การพูดถึงบุหรี่ และการพูดถึงอารมณ์ขณะสูบบุหรี่ ว่ามีความถี่มากน้อย
เพียงใด และมีการ์ตูนเรื่องใดบ้าง ซึ่งมีผลสรุปดังนี้  1) หนังสือการ์ตูนส าหรับเด็กผู้หญิง พบว่า 
เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 10 เรื่องใน 70 เรื่อง มีช่องการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 42 ช่องใน 7,103 ช่อง     
(ร้อยละ0.6)  2)หนังสือการ์ตูนวัยรุ่นผู้หญิงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 22 เรื่องใน 60 เรื่อง มีช่อง
การ์ตูนที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ 97 ช่องใน 8,170 ช่อง  (ร้อยละ1.2)  3) หนังสือการ์ตูนเด็กผู้ชายมีเรื่องที่
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เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 20 เรื่องใน 87 เรื่อง มีช่องการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 105 ช่องใน 7,835 ช่อง   
(ร้อยละ1.3)  4) หนังสือการ์ตูนวัยรุ่นชายมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ 24 เรื่องใน 85 เรื่อง มีช่องการ์ตูน
ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 173 ช่องใน 6,399 ช่อง (ร้อยละ2.7) 5) เด็กผู้ชาย ร้อยละ 17 บอกว่าตัดสินใจ   
สูบบุหรี่ตามการ์ตูน  6) วัยรุ่นชาย ร้อยละ6.1 บอกว่าตัดสินใจสูบบุหรี่ตามการ์ตูน สรุปได้ว่าการ์ตูน
นั้นมี เรื่ องราวเกี่ยวกับบุหรี่แฝงอยู่ม ากและมีผู้ อ่านส่วนหนึ่ งตัดสินใจสูบบุหรี่ตามการ์ตูน                 
(ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ,์ 2554)  จากงานวิจัยพบว่า ภาพการสูบบุหรี่ในการ์ตูนมีผลท าให้เด็กจ านวนหนึ่ง
ตัดสินใจ สูบบุหรี่จากการ์ตูนญี่ปุ่นโดยใช้กลยุทธ์ ใช้ตัวเอกที่เป็นฮีโร่นักฟุตบอลเป็นสื่อให้เด็กญี่ ปุ่น
ชอบกีฬาฟุตบอล วัยรุ่นญี่ปุ่นจึงชอบฟุตบอลและเล่นฟุตบอลกันจนเป็นแชมป์เอเชีย มีหลักฐานว่า 
บริษัทบุหรี่จ้างดาราและผู้สร้างหนังเพ่ือให้มีฉากสูบบุหรี่ในหนัง เพ่ือท าให้วัยรุ่นสูบบุหรี่ตาม จึงเป็น
เรื่องไม่น่าแปลกใจเหมือนกัน หากพบว่า บริษัทบุหรี่จ้างนักเขียนการ์ ตูนเพ่ือให้มีภาพสูบบุหรี่          
ในการ์ตูน ( ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2554) และอิทธิพลจากสื่อที่พบมากในปัจจุบันคือสื่ออินเตอร์เน็ต 
เป็นจุดเริ่มต้นกระแสของสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อ  
วิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะเชื่อและนิยมชมชอบ ในผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามการโฆษณาบุหรี่ แต่บางประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้าม ก็มีการ
โฆษณาทุกรูปแบบ ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลก ตามการสื่อสารไร้พรมแดน ในปัจจุบัน เยาวชนสามารถรับรู้
สื่อโฆษณาบุหรี่ของต่างประเทศได้ ทั้งทางหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทางวิทยุ และโทรทัศน์ 
นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมบุหรี่ ที่หลีกเลี่ยงกฎหมายก็มีมาก คือ การ    
จดทะเบียนการค้า โดยใช้สัญลักษณ์ตราบุหรี่เป็นสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องเรือน 
ของใช้ต่างๆ และบริษัทท่องเที่ยว และการสนับสนุนต่างๆ ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น การจัด
แสดงดนตรี การจัดแข่งรถให้วัยรุ่น การแสดงแบบเสื้อให้  กลุ่มสตรี และการแจกสมุดหรือหนังสือ ที่มี
ตราบุหรี่ให้แก่เด็กเล็ก ในต่างประเทศ ยังมีการโฆษณาแฝงทางภาพยนตร์ โดยให้ดาราที่เป็นที่ชื่นชอบ
สูบบุหรี่ และให้เห็นสัญลักษณ์ของบุหรี่นั้นด้วย การโฆษณา ทุกรูปแบบ จะเน้นที่ความโก้เก๋ ทันสมัย 
และเร้าใจ ซึ่งส่งผลอย่างมากในการส่งเสริมให้สูบบุหรี่ เยาวชนจึงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ยี่ห้อที่มีการ
โฆษณา บ่อยๆ (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว, 2560)  

และจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ได้เตรียมจัดท าโครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ขึ้น ซึ่งจากการรายงานสรุปสถานการณ์การ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบว่านักสูบในจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2548 
ร้อยละ 12.83 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2554 และเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่มอายุ 15 -24 ปี ซึ่งถือ
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เป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ พ.ศ. 2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ปัจจุบัน เริ่มสูบบุหรี่   
เมื่ออายุ 18 ปี เพศชายเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ส่วนเพศหญิงเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
เมื่ออายุประมาณ 21 ปี จากการส ารวจในครั้งนี้พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่อายุน้อยที่สุดเพียง 6 ปี 
ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีมาตรการในการรับมือป้องกันนักสูบหน้าใหม่เหล่านี้ 
จากการชักจูงให้เอาแบบอย่างผ่านสื่อโฆษณาและกลยุทธ์ทางการตลาดจากอุตสาหกรรมยาสูบ       
(วันชาติ วงษ์ชัยชนะ, 2557) และจากการรายงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ โครงการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย พ.ศ.2554 พบว่า
จังหวัดนครปฐมมีอัตราการสูบบุหรี่อยู่อันดับที่ 16 จาก 77 จังหวัดในประเทศไทย และช่วงอายุที่   
เริ่มสูบบุหรี่อายุ 10 ปี และในปี2559 มีผลการรายงานจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบปี พ.ศ. 2559 พบว่าจังหวัดนครปฐมมีอัตราการสูบบุหรี่ อยู่ล าดับที่ 4 จาก 77 จังหวัด จาก
ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีอัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น และเป็นเหตุผลว่าผู้ที่       
สูบบุหรี่จะเริ่มสูบเมื่อ อายุ 9-15 ปี และจะเริ่มติดบุหรี่และสูบเป็นประจ าเมื่ออายุ 15 ปี (ศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2559) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้สนใจศึกษาถึงระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่  การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุ หรี่จากครอบครัว         
การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ รวมถึงศึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ของ
เพ่ือน และประเภทของโรงเรียน กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเพ่ือน าผลการวิจัยในครั้งนี้มาใช้ประโยชน์ให้นักเรียนได้มี
ความตระหนักถึงวิธีการที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลดีแก่นักเรียนและ
ประเทศชาติในอนาคตได้ 
 

ค าถามการวิจัย 

1. พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน ของนักเรียนชาย
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับใด 

2. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มี ระดับชั้น
เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดา



  12 

มารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของ
โรงเรียน ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3. การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว           
การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่หรือไม่อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่           
การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 
และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอน
ปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มี ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่
นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลใน
ครอบครัว การสูบบุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน แตกต่างกัน 

3. เพ่ือศึกษาการควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่  การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
ครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อของนักเรียน
ชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น
เรียนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

2. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

3. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีค่าใช้จ่ายที่
นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

4. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพ
สมรสของบิดามารดาต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 
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5. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีการพักอาศัย
ต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

6. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีการการสูบ
บุหรี่ของบุคคลในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

7. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีการสูบุหรี่
ของเพ่ือนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

8. นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีประเภทของ
โรงเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ต่างกัน 

9. การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว            
การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ  เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม  ที่ก าลังศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 50  
โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และมี จ านวน
นักเรียนชายที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 ,015 คน (ส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม, 2561)  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้ งนี้  คือ นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จ านวน 365 คน 
ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณตามสูตร Yamane (1973 ) ที่ระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 
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ตัวแปรในงานวิจัย 

 
ตัวแปรต้น 

1. ข้อมูลด้านบุคคล 
1.1 ระดับชั้นเรียน แบ่งเป็น   

1.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  1.1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  1.1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็น 
  1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 

1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

 
1.3 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง แบ่งเป็น 
    1.3.1 วันละน้อยกว่า 20 บาท 

1.3.2 วันละ20 –50 บาท 
1.3.3 วันละ51 -100 บาท 
1.3.4 วันละมากกว่า 100 บาท 

1.4 สถานภาพสมรสของบิดามารดา แบ่งเป็น 
  1.4.1 บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน 

1.4.2 บิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่าร้าง 
1.4.3 บิดา หรือมารดา เสียชวีิต 

1.5 การพักอาศัย แบ่งเป็น 
  1.5.1 พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา 
  1.5.2 พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา 
  1.5.3 พักอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย 
  1.5.4 พักอาศัยอยู่กับ ญาติ เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก และอ่ืนๆ 
1.6 การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 
  1.6.1 สูบ  (โปรดระบุว่าใครสูบ) 
  1.6.2 ไม่สูบ 
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1.7 การสูบบุหรี่ของเพ่ือนในกลุ่ม 
  1.7.1 สูบ   
  1.7.2 ไม่สูบ 
1.8 ประเภทของโรงเรียน 
  1.8.1 โรงเรียนประถมศึกษา 
  1.8.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

  2. การควบคุมตนเอง 
  3. การรับรู้โทษของบุหรี่ 
  4. การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 
  5. การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 
  6. อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายที่ก าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2. ระดับชั้นเรียน หมายถึง ช่วงชั้นเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบบแผนการเรียนที่นักเรียน
ได้รับจากโรงเรียนหลังจากเรียนจบการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

4. ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง หมายถึง เงินที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองเฉลี่ย
เป็นรายวัน 

5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา หมายถึง สถานภาพการสมรสหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดา และมารดา 

6. การพักอาศัย หมายถึง การที่นักเรียนพักอาศัยนอนค้างคืน รับประทานอาหาร ใช้
ชีวิตประจ าวันอยู่กับบุคคลนั้นๆ นอกเหนือจากการอยู่ที่โรงเรียน 

7. การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนมีบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวสูบบุหรี่ ได้แก่ บิดา มาดา พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย หรืออ่ืนๆ  
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8. การสูบบุหรี่ของกลุ่มเพ่ือน หมายถึง การที่นักเรียนมีเพ่ือนในห้องเรียน หรือกลุ่มเพ่ือน
สนิทสูบบุหรี่ 

9. ประเภทของโรงเรียน หมายถึง ขนาดและลักษณะประเภทของโรงเรียน ที่นักเรียนก าลัง
ศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

10.  พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนชายชั้น
ประถมศึกษาปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่แสดงถึงการที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องหรือหลีก
เลียงจากการสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

10.1 การเลือกคบเพ่ือน หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนชายที่แสดงถึงการเลือก
คบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบเพ่ือนที่สูบบุหรี่ การไม่เข้าไปอยู่ร่วมกลุ่ม
กับเพ่ือนที่สูบบุหรี่ และเลือกคบเพ่ือนที่มีความสนใจหรือท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพโดยไม่
เกี่ยวข้องกับบุหรี่  

10.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนชายที่แสดงถึงการ
หลีกเลี่ยงจากตัวกระตุ้นที่จะน าไปสู่การสูบบุหรี่ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ต่างๆที่
เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ การ การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลหรือเพ่ือนที่มีการสูบบุหรี่ 
การเลี่ยงสถานบันเทิง  

10.3 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนชายในการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การใช้เวลาว่างหลังจากเวลาเรียนหรือช่วงวันหยุดเพ่ือการออก
ก าลังกาย การเล่นดนตรี การร้องเพลง การฟังเพลง การดูหนัง การอ่านหนังสือ การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา และการท ากิจกรรมจิตอาสา รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่น 

10.4 การปฏิเสธ หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนชายที่มีการแสดงออกหรือการ
กระท าในลักษณะของการปฏิเสธ ต่อรอง ผ่อนผัน เมื่อถูกชักชวนจากเพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิดที่ให้สูบ
บุหรี่  

11.  การควบคุมตนเอง หมายถึง การที่นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม มีความอดทนต่อการยั่วยุเพ่ือให้สูบบุหรี่ มีการตั้งเป้าหมายต่อตนเองที่จะไม่สูบบุหรี่ 
รวมทั้งมีการให้รางวัลแก่ตนเองเมื่อไม่สูบบุหรี่  

12. การรับรู้โทษของบุหรี่ หมายถึง การที่นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม รับรู้ว่าการสูบบุหรี่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์เช่น ปากมี
กลิ่นเหม็น เหงือกอักเสบ ฟันพุ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรค
ผิวหนังเหี่ยวย่น และการสูบบุหรี่จะส่งผลให้ช่วงอายุสั้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงการรับรู้โทษทาง
กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ โทษของการจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน และโทษของการสูบบุหรี่
ในสถานที่ห้ามสูบ  
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13. การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนชายชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากบุคคลใน
ครอบครัว โดยมีการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้ความสนใจกับบุหรี่ การ
ให้ค าชมเชยเมื่อนักเรียนชายประพฤติตนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การที่ผู้ปกครองให้ความรู้
เรื่องเก่ียวกับโทษของบุหรี่ ตลอดจนส่งเสริมการท ากิจกรรมอ่ืนที่ช่วยหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่   

14. การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนมีกิจกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ ได้แก่ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การปิด
ป้ายประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ครูมีการการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของ
บุหรี่แก่นักเรียน มีการตรวจตราตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน และ
การว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักเรียนให้ความสนใจบุหรี่ เพ่ือเป็นการป้องกันการสอูบบุหรี่ของนักเรียน 

15. อิทธิพลของตัวแบบจากสื่อ หมายถึง การที่นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้รับข้อมูลข่าวสารการชักจูงให้นักเรียนไม่สูบบุหรี่ และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ได้แก่ การรับรู้โทษของบุหรี่จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
การรับรู้โทษของบุหรี่จากโทรทัศน์ การรับรู้โทษของบุหรี่จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งการรับรู้ โทษของบุหรี่จากหนังสือพิมพ์ และการรับรู้โทษของบุหรี่จากป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. ท าให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษ
ของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
โรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

2.  ท าให้ทราบผลของการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบ
บุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน  

3. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  ของนักเรียนชาย
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
สามารถน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ       
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้  
6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 

1.1 ความหมายของบุหรี่ 
1.2 สาเหตุของการสูบบุหรี่ 

ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ 
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
2.3 การป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่ 
2.4 แนวทางป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน 
2.5 นโยบายการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ โดยจ าแนกตามตัวแปรต้น 

ส่วนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง (Self-control) 
3.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 
3.2 ลักษณะการควบคุมตนเอง 
3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Albert Bandura) 
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่ 

ส่วนที่ 4 การรับรู้โทษของบุหรี่ 
 4.1 ความหมายของการรับรู้โทษของบุหรี่ 

4.2 โทษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี่ 

   4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้โทษของบุหรี่ 
ส่วนที่ 5 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

5.1 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น 
5.2 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 
5.3 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 
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5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
ส่วนที่ 6 อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่ 
  6.1 ความหมายและประเภทของสื่อ 
   6.2 อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 

1.1 ความหมายของบุหรี่ 

บุหรี่ เป็นสิ่งที่ท าจากใบยาสูบ ซึ่งมีการน ามาประดิษฐ์และปรุงแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ โดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของบุหรี่ไว้ว่า         
บุหรี่  หมายถึงบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์  ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ          
(สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2550) 

มนูญ ปุญญกริยากร (2545: 10 -15)  ได้กล่าวถึงบุหรี่ว่า บุหรี่  มีต้นก าเนิดมาจากภาษา  
เปอรเซีย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษ
มวนใบยาที่หั่นฝอย     

สุทัศน์ ยกส้าน (2543: 173- 175)  ได้กล่าวถึงบุหรี่ว่า บุหรี่ คือ ยาสูบเป็นพืชพ้ืนเมืองของ
ทวีปอเมริกาใต้ เม็กซิโก และเวสต์อินดีสออกดอกเป็นช่อ ดอกมีเกสรทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียใน
ดอกเดียวกัน มันจึงสามารถผสมพันธ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาแมลง ยาสูบเจริญเติบได้เร็วและดี
ในแทบทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบันประเทศ อเมริกา ตุรกี อินเดีย บราซิล และรัสเซีย         
เป็นประเทศที่มีการปลูกยาสูบมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส าหรับประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมยาสูบ
มาจากชาวจีนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ปัจจุบันแหล่งปลูกยาสูบจะมีมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ซึ่งในสมัยก่อนบุหรี่ไทยนิยมมวนเป็นม้วนด้วยใบตอง ซึ่งแบ่งแยกออกตามชนิดและสี
ของใบตอง เช่น ใบตองอ่อน ใบตองขาว ใบตองด า และยังมีบุหรี่จันกบ (มวนด้วยใบจาก) และบุหรี่
กลีบบัวเป็นต้น  ซึ่งบุหรี่เหล่านี้จะเรียกว่า “บุหรี่ราษฎร์” แต่ถ้าหากเรียก “บุหรี่หลวง” จะให้ความ
หมายถึง “ฝิ่น”  ซึ่งถือว่าเป็น “ยาสูบ” ที่ทางราชการผลิตออกจ าหน่ายแก่ประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปี พ.ศ. 2503 จึงได้เลิกไป ในด้านการค้าบุหรี่ในรูปแบบของบริษัท เกิดขึ้นเมื่อ ต้นรัชกาลที่  6         
ชื่อบริษัทยาสูบสยามเป็นของนายเชียงเคงเหลียน สีบุญเรือง ผลิตบุหรี่ใบตองกินรี ส่วนบริษัทยาสูบ
ต่างด้าวก็มีบริษัทยาสูบอังกฤษอเมริกัน และบริษัทนันยาง (จีน) 

อรวรรณ หุ่นดี (2542 : 16 ) ได้ให้ความหมายของบุหรี่ไว้ว่า บุหรี่ ผลิตมาจากใบยาสูบ ซึ่งมี      
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า NicatianaTubacam  
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พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของบุหรี่ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกคัม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือ
พ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา   

สรุปได้ว่า บุหรี่ หมายถึง ใบยาสูบแห้ง น ามาหั่นเป็นฝอยๆ บรรจุในกระดาษหรือใบตองแห้ง
หรือวัตถุที่ท าขึ้นใช้แทนนกระดาษหรือใบยาแห้ง ที่มีลักษณะเป็นมวน รวมถึงยาเส้น หรือยาเส้นปรุง            
ซิกาแลตซิกการ์  

1.1.1 ประเภทของบุหรี่ 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2544) ได้แบ่งประเภทบุหรี่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. บุหรี่ซอง ผลิตในประเทศโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือชนิด  
ก้นกรองและชนิดไม่มีก้นกรอง 
 2. บุหรี่ซอง ผลิตจากต่างประเทศ 
 3. บุหรี่ม้วนเองหรือบุหรี่ที่ไม่ได้ผลิตจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
 4. ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ บุหรี่ซิการ์ และไปป์ เป็นต้น 

1.1.2 ส่วนประกอบของบุหรี่ 
 ประกิต วธีสาธกกิจ (2550)  ได้แบ่งส่วนประกอบของบุหรี่ไว้ดังนี้ 
 1.  ใบยาสูบ ใบยาที่ใช้ท าบุหรี่ มีนิโคตินประมาณ 20 มิลลิกรัม ใบยาที่ใช้ท ายาสูบกล้อง      
มีนิโคตินประมาณ 25 มิลลิกรัม และในซิการ์มีสูงถึง 100 มิลลิกรัม 
 2.  สารประกอบอ่ืนๆ เช่น น้ าตาล แป้ง ไขมัน โปรตีน ฟีนอล กรดไขมันและแร่ธาตุต่ างๆ    
ที่มีอยู่ในดินที่ใช้เพาะปลูกใบยาสูบ 
 3.  กระดาษท่ีใช้มวนบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็นพวกเซลลูโลส 
 4.  สารประกอบในบุหรี่ บุหรี่มีสารประกอบต่างๆ อยู่ประมาณ 4,000 ชนิดมีสารก่อมะเร็ง  
ไม่ต่ ากว่า 42 ชนิด ซึ่งสารประกอบบางชนิดเป็นอันตรายที่ส าคัญ คือ 
  1) Nicotine เป็นสารแอลคาลอยด์พิษ (Poisonous Alkaloid) ชนิดหนึ่งสารนี้มี
ลักษณะ คล้ายน้ ามัน ไม่มีสี เป็นสารที่ท าให้คนติดบุหรี่ ร้อยละ 95 ของ สารNicotine จะไปจับที่ปอด 
และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมอง อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นและกดสมอง
ส่วนกลาง ซึ่งมีผลต่อ สมองและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีผลต่อการ
ท างานของหัวใจ และหลอดเลือด ดังนั้น ในภาวะที่ร่างกายเกิดความเครียด สาร Nicotine นี้ อาจท า
ให้ผ่อนคลายลงได้ ในทางตรงกันข้ามส าหรับอารมณ์เดียวดายหรือเหงา สารนิโคตินนี้ก็จะท าให้ตื่นตัว 
และมีผลทางจิตวิทยา ท าให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้ ถ้าหากว่าได้รับสารนี้เพียงเล็กน้อยๆ เช่นการสูบบุหรี่ 
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1 -2 มวนแรก ท าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า แต่ถ้าสูบหลายมวนสาร Nicotine นี้ ก็จะไปกดประสาท
ส่วนกลาง ท าให้ความรู้สึก ต่างๆ ช้าลง (ถ้ารับปริมาณมากถึงแม้ได้รับเพียงแค่ 70 กรัม ก็จะท าให้ตาย
ในเพียงแค่ไม่กี่วินาที ควันบุหรี่จะประกิอบด้วยสารนิโคตินซึ่งมีปริมาณ 0.8 –1.8 มิลลิกรัมต่อหนึ่ง
มวน ซึ่งในค่ามาตรฐานสากล  ได้ก าหนดเกณฑ์ของสารนิโคตินไว้ 1 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งมวน          
(กรมควบคุมโรค 2546 : 2) ในสารนิโคตินจะมีฤทธิ์ไปท างานกระตุ้นต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) 
ให้ต่อมหมวกไต หลั่งสารที่ชื่อว่า Epinephrine และยังมีผลท าเกิดภาวะเพ่ิมความดันโลหิตสูงและการ
เต้นของหัวใจเร็วขึ้น และไม่เป็นจังหวะ ตามด้วยความดันโลหิตต่ า และยังเป็นสารที่ท าให้เกิด        
การเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ผนังชั้นในของหลอดเลือด เกิดการอักเสบหนาขึ้นและเพ่ิมหินปูนจับที่ผนังของ
หลอดเลือดมากขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้หลอดเลือดหัวใจตีบ นอกจากนี้ Nicotine ยังท าให้        
เบื่ออาหารไม่รู้รสชาติอาหาร ในขณะเดียวกันก็ไปกระตุ้นน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร เป็นต้ นเหตุของ
โรคแผลในกระเพาะ และโรคทางเดินอาหาร (อรวรรณ หุ่นดี 2542 : 18) และสารNicotine ยังเป็น
สารที่ท าให้คนติดบุหรี่ 
 ประกิต วธีสาธกกิจ (2550) กล่าวไว้ว่า สาร Nicotine นี้ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยตรง โดยใช้
เวลาเพียง 7 วินาที ภายหลังสูดเข้าปอดก็จะถึงสมอง ซึ่งเร็วกว่าเฮโรอีนหลายเท่าตัว ในสมองสามารถ
ท าให้สารนี้เข้มข้นถึง 5 เท่า ของระดับในเลือด และจะพยายามคงความเข้มข้นนี้เอาไว้และในสมองยัง
มีตัวรับนิโคตินได้โดยตรง เมื่อสูบบุหรี่เข้าเต็มปอด Nicotine ก็จะเข้าสู่สมองทันทียังผลให้เกิดคาม      
รู้สึกสบาย อาจทั้ง   กระตุ้นสมองหรือผ่อนคลายสมองในผู้ที่ประหม่า เครียด ส่วนผู้ที่อ่อนล้า 
Nicotine ก็จะท าให้  กระปรี้กระเปร่า 
  2) Tar คือ น้ ามันที่เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบ กระดาษมวน และสิ่ง
แปลกปลอมอ่ืนๆ ในบุหรี่ Tar เป็นสาร Hydro Carbon มีลักษณะเป็นละอองของเหลว เป็นยางสี
น้ าตาลเข้มคล้ายน้ ามันดิน ใน Tar มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดส่วนใหญ่เป็นสารที่เป็น
อันตราย เช่น Benzopyrene และน้ ามัน สารพิษเหล่านี้ท าให้เกิดการระคายเคืองและเป็นสาร         
ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogen)  
  3) Carbon Monoxide เป็นก๊าซชนิดเดียวกับที่พ่นออกจากท่อไอเสียรถยนต์     
การหายใจรับคาร์บอนมอนนอกไซด์มาก จะท าลายคุณสมบัติในการเป็นพาหะ น าออกซิเจนของเม็ด
เลือดแดง ท าให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับออกซิเจนน้อยลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 –15 เกิดอาการขาดออกซิเจน 
ท าให้มึนงง ตัดสินใจช้า เหนื่อยง่าย หัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นและท างานมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคหัวใจ ถ้ามีคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดสูงถึงร้อยละ 30 จะเกิดอาการรุนแรงและตายได้เมื่อมี
ก๊าซนี้ 60 % นอกจากนี้คาร์บอนมอนนอกไซด์ ยังลดความไวของตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
กลางคืน เพราะฉะนั้นนักบินควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนท าการบิน  
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  4) Hydrogen Cyanide เป็นก๊าซพิษที่สามารถท าลายเยื่อบุผิวหลอดลมส่วนต้น    
ซึ่งเยื่อบุหลอดลมส่วนต้นนั้นที่มีหน้าที่คอยดักจับความสกปรก ต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองและเชื้อโรค 
ดังนั้นเมื่อส่วนนี้ถูกท าลาย จึงส่งผลท าให้มีอาการไอ จาม ที่มีเสมหะ และยังพบอาการหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง ซึ่งในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ถึง 100 เท่าของระดับปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีฤทธิ์สูงมาก ระบบทางเดินหายใจ และยังเป็นต้นเหตุของโรคถุงลมโป่งพอง 
ลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม และโรคมะเร็งปอด เป็นต้น 
  5) Hydrogen Dioxide มีคุณสมบัติท าลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลาย และถุงลม 
ส่งผลให้ผนัง  ถุงลมมีลักษณะบางและโป่งพอง ท าให้ถุงลมเล็กๆในปอดบางโป่งส่งผลให้ถุงลมแตก
รวมกันเป็นถุงลมใหญ่ ซึ่งท าให้มีปอดถุงลมจ านวนน้อยลง ท าให้เกิดการยืดหยุ่นของถุงลมในการ
หายใจเข้าหายใจออก ลดน้อยลง ซึ่งเป็น สาเหตุของการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง และในส่วนของถุงลมที่
โป่งพองนั้น จะมีปฏิกิริยาไปกดเนื้อปอดส่วนที่ดี ท าให้ระบบร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง ซึ่งอาจท า
ให้เกิดอาการแน่นหน้าอก ไอแห้งๆหรือมีไอเสมหะแบบเรื้อรัง มีอาการหอบเหนื่อย จนท าให้มี
กิจกรรมทางกายหรือออกก าลั งกายไม่ ได้   และควันบุหรี่นั้ นยั งมีส่ วนประกอบของสาร         
ไนโตรเจนไดออกไซด์ มากถึง 250 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการก าหนดให้โรงงาน
ปล่อยก๊าช Hydrogen Dioxide สู่ชั้นบรรยากาศภายนอกได้ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วนเท่านั้น 
  6) Ammonia เป็นสารเคมีท่ีมีปฏิกิริยาท าให้ค่า ความเป็นกรด ด่าง ในควันบุหรี่เพ่ิม
สูงขึ้น และสร้างสาร Nicotine ที่แตกตัวอย่างเป็นอิสระในระดับสูงมากขึ้น ส่งผลท าให้ร่างกายดูดซึม
สาร Nicotine ได้ดีมากกว่า สาร Nicotine ที่ไม่มีการแตกตัว และสาร Ammonia นี้ยังเป็นสารที่มี
ฤทธิ์ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ ส่งผลท าให้มีอาการ แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ มีเสมหะ 
เรื้อรัง   
  7) สารกัมมันตรังสี ควันบุหรี่มีสารโพโลเนียม 210 ที่มีรังสีอัลฟ่าอยู่เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคมะเร็งปอด ผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 40 มวนต่อวันพบว่า มีสารดังกล่าวในปัสสาวะมากกว่าคนที่
ไม่สูบบุหรี่ถึง 60 เท่า และควันบุหรี่นั้นยังเป็นพาหะที่ร้ายแรงในการน าสารกัมมันตรังสี ท าให้ผู้ที่    
อยู่รอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่หายใจเอาสารพิษเหล่านี้เข้าไปด้วย 
  8) แร่ธาตุต่างๆ เช่น โปแตสเซียม ทองแดง นิเกิล โครเมียม พบได้ในควันบุหรี่    
ธาตุ    เหล่านี้ เป็นสารตกค้างในใบยาสูบ เป็นสารที่ก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษต่อร่างกายได้โดยเฉพาะ  
นิเกิลเมื่อท าปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืนๆ จะเป็นสารพิษท่ีท าให้เกิดโรคมะเร็งได ้
  9) สารปรุงแต่ง เป็นส่วนประกอบที่ช่วยปรุงแต่งรสชาติและของปรุงแต่งอ่ืนๆ ซึ่งสาร   
เหล่านี้เป็นสารพิษและสารก่อมะเร็ง ได้แก่ Acetaldehyde, Acetone (เป็นตัวท าละลายที่เป็นพิษ) 
Arsenic (สารหนู) Cadmium (แคดเมียม) Cocoa, Formaldehyde (ใช้ดองศพ ซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็ง)   เป็นต้น 
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1.2 สาเหตุของการสูบบุหรี่ 

 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา (เช่นระบบสืบพันธุ์)        
ทางจิตวิทยา และทางสังคม การสิ้นสุดของการเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่อนข้างมีความแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศหรือตามกลุ่มสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บุคคลนั้นได้รับความเชื่อมั่นหรือไว้ใจ  
ให้ท าหน้าที่หรืองานต่างๆ เช่น การขับขี่ยานพาหนะ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การเป็นทหาร     
การเลือกตั้ง หรือการแต่งงานเป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของเสรีภาพที่ได้รับ
จากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือสิทธิตามกฎหมาย หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเรื่องโดย   
ไม่ต้องขอความยินยอม จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นสามารถน าไปสู่การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นได้       
โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้  
 
 1.2.1 สาเหตุของการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น 
 สาเหตุของการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น ยุวลักษณ์ ขันอาสา (2541 : 27 - 28) ได้วิเคราะห์ประเด็น
ของการสูบบุหรี่ว่า อาจเป็นปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยก็ได้ที่เกิดในคนคนนั้น แล้วส่งผลให้คนนั้นสูบ
บุหรี่ ซึ่งสรุปปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. การเอาแบบอย่างตามกลุ่มเพ่ือน ในเด็กนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุ่น มักใช้กลุ่มอ้างอิง เสมอ
ในแง่ความคิด ความรู้สึก การกระท า ทั้งนี้เพราะบุคคลต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการการ
ยอมรับจากกลุ่ม เมื่อกลุ่มที่ตนเองใช้อ้างอิง (Reference group) สูบบุหรี่ บุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่ม
นั้นก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ตามไปด้วย 

2. การอยากทดลอง นักเรียนวัยรุ่นก าลังมีความกระตือรือร้นที่อยากรู้อยากลองอยาก        
มีประสบการณ์ต่างๆ ดังนั้นการสูบบุหรี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากลอง ซึ่งไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาด      
แต่อย่างใด ถ้าการท าครั้งแรกได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมกลุ่ม ยิ่งท าให้มีผลต่อการสูบครั้งต่อไป
มากยิ่งขึ้น หรือรสชาติของการสูบบุหรี่ในครั้งแรกนั้นถูกรสนิยมของเขา ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสูบต่อไป
เพ่ิมมากข้ึน 

3. การเอาตามอย่างบุคคลอ่ืน ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลแทบทุกประเภทที่สูบบุหรี่      
เด็กนักเรียนจะเห็นตัวอย่างจาก พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ดาราภาพยนตร์ หรือแม้แต่แพทย์ก็สูบบุหรี่
ดังนั้นเด็กนักเรียนก็เอาตาม อย่างบ้าง โดยการลองสูบบุหรี่ 

4. กิจกรรมสังคม การสูบบุหรี่เป็นกิจกรรมหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีกิจกรรม      
ในการรวมกลุ่มเพ่ือพบปะสังสรรค์กันทางสังคม และนอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้วในการดื่มเครื่องดื่ม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง ก็มักจะมีการสูบบุหรี่ตามมาอยู่เสมอ ดังนั้น 
บุหรี่จึงกลายเป็นสิ่งที่มีไว้ต้อนรับแขกในงานสังคมต่างๆ เช่นเดียวกับพวกเครื่องดื่ม 

5. ขนบธรรมเนียมในชุมชนบางแห่ง เช่น ในภาคเหนือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย ในสมัยโบราณเรามักจะพบเห็นว่า จะมีการจัดชุดตอนรับแขก          
ซึ่งจะประกอบด้วยหมาก พลู และบุหรี่ เมื่อแขกไปเยี่ยมเยือนบ้านก็ต้องมีการสูบบุหรี่เสมอ เพราะ
ไม่เช่นนั้น เจ้าบ้านก็จะมองว่า แขกที่มาเยี่ยมเยียนบ้านนั้นมีจิตน้ าใจอันไม่เป็นมิตร ดังนั้นการใช้บุหรี่
ต้อนรับแขก ถือว่า เป็นวิธีการแสดงถึงน้ าใจไมตรีที่มีต่อกัน 

6. ความต้องการในการหลีกเลี่ยงการต่อว่า หรือการถูกต าหนิ ในเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนกลุ่มวัยรุ่น ที่เริ่มแสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายให้สังคมได้รับรู้นั้น ซึ่งถ้าวัยรุ่น
คนไหน สูบบุหรี่ไม่เป็นนั้น อาจถูกต าหนิ หรือพูดจาถากถาง ดูถูกด้วยค าพูดต่างๆ อันแสดงว่าวัยรุ่น
คนดังกล่าวนั้นไม่มีลักษณะความเป็นชาย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ผิด  

7. กลไกของการปรับตัว ในบุคคลจ านวนไม่น้อยมักใช้การสูบบุหรี่เป็นทางออกของความ   
ตรึงเครียดทางอารมณ์ กล่าวคือบุคคลมักใช้สูบบุหรี่เพ่ือคลายความเครียดต่างๆ เมื่อบุคคลได้เผชิญ  
กับความกลุ้มใจ คับแค้นใจ เกิดปัญหา เกิดความวุ่นวายใจ เป็นสภาวะเครียด ซึ่งบุคคลนั้นๆ           
ไร้ทางออกในทางอ่ืน ก็จะหันตนเองไปสูบบุหรี่ โดยที่บุคคลนั้นหวังว่า การสูบบุหรี่จะช่วยลด หรือช่วย
ระงับอาการเหล่านั้นได้ (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2522 : 87, อ้างถึงใน ประไพจิตร ชุมแวงวาปี 2542 : 
24 –25) 

8. การมีบุหรี่จ าหน่ายโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน และยังมีการโฆษณาทางสื่อมวลชน 
ประกอบ  ด้วย การโฆษณาทางสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนมีผลท าให้
คนสูบบุหรี่ เพราะในความสะดวกสบายในการจัดหาซื้อบุหรี่ได้ง่ายในสังคม ซึ่งมีบุหรี่จ าหน่ายอยู่     
ทั่วทุกหนทุกแห้ง จึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้มีบุคคลสูบบุหรี่จ านวนมากยิ่งขึ้น และถ้าหากมีการจ าหน่าย
เฉพาะที่ และหาซื้อได้ยากแล้ว ในการสูบบุหรี่ก็คงจะลดน้อยลง  
 จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุของการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นส่วนใหญ่มีสาเหตุ     
มาจากการ การอยากทดลอง การเอาตามเพ่ือน หรือการอาจถูกต าหนิ พูดจาถากถาง อันแสดงว่า
วัยรุ่นคนดังกล่าวนั้นไม่มีลักษณะความเป็นชาย และการที่มีบุหรี่วางจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในสังคม
ก็ยังเป็นอีกสาเหตุในการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น 
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ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ 

2.1 ความหมายของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
 ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
 ราชบัณฑิตยสถาน ( 2542 ) ให้ความหมายว่า การกระท า หรืออาการแสดงออกทาง 
กล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเล้า  
 สุปรียา ตันสกุล (2551) ให้ความหมายว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เช่น ความรู้ ความรู้สึก
ความเชื่อการจูงใจรวมทั้งการกระท าหรือการปฏิบัติเช่น การเดิน การบริโภค ดังนั้นพฤติกรรม
หมายถึงกิจกรรม ทุกประเภทที่มนุษย์กระท า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้ หรือไม่ได้แต่สามารถวัดได้โดย
ใช้เครื่องมือพิเศษ และสามารถบอกได้ว่า มีหรือไม่มี เช่น ความคิด ความเชื่อ ความสนใจ 
  ณรงค์ บัวบาน (2556) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบุคคล
แสดงออกโดยผู้อ่ืนอาจเห็นได้ เช่น การยิ้ม การเดิน หรือผู้อ่ืนอาจเห็นได้ยากต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น 
การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดง ออกมานั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยา
ตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์นั้นๆ พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ จะมีพ้ืนฐาน  
มาจากความรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆไม่เท่ากัน มีการ ตีความสารที่รับมาไปคนละทิศ        
คนละทางท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องความรู้ ที่ไม่เท่ากัน ส าหรับ
ความหมายของการป้องกันนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของการป้องกันไว้ว่า การป้องกันหมายถึง     
การก้ันไว้เพื่อ การต้านทานหรือการคุ้มครอง   

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (2551) ได้ให้ความหมายของการป้องกัน หมายถึงการ กระท า
ใดๆ ก็ตามที่จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหา หรือเกิดความเสื่อมในสมรรถภาพ  
 จากที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมป้องกัน หมายถึง การกระท า หรือการแสดงออก
กิจกรรม ทุกประเภทที่มนุษย์กระท า หรือการปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้
หรือไม่ ที่จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหา และจากขอความข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ดังนี้ 
 พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ หมายถึงการแสดงออกหรือการกระท า ที่สังเกตเห็นได้
เกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งได้แก่ การเลือกคบเพ่ือนของนักเรียน การแสดงออกถึงโทษและ
พิษภัยของบุหรี่ การปฏิเสธการถูกชักชวนหรือยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันการสูบบุหรี่ของโรงเรียนหรือองค์กรอื่นๆ เป็นต้น 
 



  26 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่มีหลาย
แนวคิด  ด้วยกันดังเช่น 
 1. แนวคิดที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social cognitive Theory) การพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมและก ากับตนเองของวัยรุ่นเป็นผลมาจากการเรียนรู้แบนดูรา          
(Bandura, 1977 อ้างใน รุจา ภู่ไพบูลย์, 2549) เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นผลจากการเรียนรู้  ปัจจัยที่มี่ อิทธิพลซึ่งกันและกัน ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อม         
ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยทางพฤติกรรม นอกจากนี้ทฤษฎีปัญญาสังคม กล่าวว่า การเรียนรู้      
ของบุคคลสามารถเกิดขึ้นจากการสอนแบบอย่าง และการชักจูงทางสังคม การรับรู้สมรรถนะของตน
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานหนึ่งของทฤษฎีปัญญาสังคมที่ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลักที่ช่วยให้ผู้เรียนมี       
การเรียนรู้และพัฒนาคือ (Bandura, 1989;   สุปรียา ตันสกุล, 2546 อ้างใน รุจา ภู่ไพบูลย์, 2549) 
  1.1 แนวคิดการเรียนรู้จากการสังเกต (observation) ที่ผู้สังเกตเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตน จากการสังเกต การกระท าของผู้อื่น และแรงเสริมที่คนอ่ืนได้รับจากการกระท า เทคนิคที่ใช้ใน
การเรียนรู้แบบนี้คือการเสนอตัวแบบ (modeling) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน ท าให้บุคคล
น ามา วิเคราะห์และปรับพฤติกรรมตนเองเช่น ในวัยรุ่นที่มักมีบุคคลที่เป็นแบบที่ตนยกย่องจึงมี      
การรณรงค์ใน กลุ่มวัยรุ่นส าหรับโครงการรณรงค์ด้านต่างๆ 
  1.2. แนวคิดการรับรู้สมรรถนะของตน (Self-efficacy) เป็นความเชื่อว่าของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่ความเชื่อนี้เป็น
ตัวก าหนดความคิด ความรู้สึก แรงจูงใจให้บุคคลกระท า การรับรู้สมรรถนะตน มีอิทธิพล             
ต่อความส าเร็จของบุคคลมองปัญหา เป็นเรื่องท้าทาย และพยายามแก้ไขโดยบุคคลใช้กระบวนการ     
ทางปัญญาพิจารณาตัดสินความสามารถของตนโดยอาศัยการประเมินข้อมูลจากแหล่ งต่างๆ ได้แก่       
การกระท าที่บรรลุผลส าเร็จของตัวเอง ประสบการณ์ของ คนอ่ืนๆ การชักจูงด้วยค าพูดและภาวะทาง
อารมณ์ การรับรู้สมรรถนะของตน เป็นกลไกที่เชื่อมโยงความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของบุคคล 
ท าได้โดยการฝึกทักษะให้มีความสามารถท าสิ่งที่ก าหนดให้ส าเร็จ การได้เห็นตัวแบบที่คล้ายคลึง     
กับเขาประสบความส าเร็จที่จะปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมและมีก าลังใจอย่างเพียงพอความคาดหวังใน
ความสามารถจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะตัดสิน บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปฏิบัติตัวตาม
ค าแนะน าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
  1.3.แนวคิดการก ากับตัวเอง (self regularity) บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่ได้มีผล      
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้น แต่บุคคลมีความสามารถในการสังเกต ตัดสิน และแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อตนเองและความสามารถนี้พัฒนาได้โดยผ่านกระบวนการฝึก เช่น ฝึกทักษะการสังเกต
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ตนเองและเปรียบเทียบพฤติกรรมตนเองกับที่ควรจะเป็น ว่ามีข้อดีหรือไม่ดีอย่างไร และถ้าท าหรือไม่
ท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้ว จะเลือกให้รางวัลหรือท าโทษตนเองอย่างไร จากแนวคิดที่กล่าวมา 
สามารถน า ไปใช้ ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพได้  ซึ่ งขึ้นอยู่ กับ  3  ปั จจั ย  ได้ แก่                
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยทางพฤติกรรม ซึ่งการตัดสินใจที่จะกระท า
หรือไมก่ระท าพฤติกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับ การรับรู้สมรรถนะของตน และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น
โดยบุคคลใช้กระบวนการทางปัญญาพิจารณาตัดสินความสามารถของตนโดยอาศัยการประเมินข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ได้แก่การกระท าที่บรรลุผลส าเร็จของตัวเองประสบการณ์ของคนอ่ืนๆ การชักจูงด้วย
ค าพูดและภาวะทางอารมณ์ การรับรู้สมรรถนะของตนเป็นกลไกที่เชื่อมโยงความรู้สึก ความคิดและ
พฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลมีทักษะที่จะปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 
 2. แนวคิดในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับวัยรุ่น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า       
มีการใช้วิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ความรู้ และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกัน
พฤติกรรม เสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ ของวัยรุ่น ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพและมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
และวัยรุ่น (Botvin, Eng & Williams, 1980; ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2541; อ้างใน
รุจา ภู่ไพบูลย์, 2549) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ สามารถสรุปได้ ว่า แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องแนวคิดที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีปัญญาทางสังคม เป็นแนวคิดที่ อยู่ทั้งภายนอกและภายในตัว
บุคคลมีอิทธิพลในการกระท า หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งได้จากการเรียนรู้ด้วยการสังเกต
จากสิ่ งแวดล้อมจากพฤติกรรมการแสดงออกของสิ่งรอบตัว และแนวคิดการรับรู้สมรรถนะ
ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถจัดการก าสิ่ง
ต่างๆให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และแนวคิดเกี่ยวกับการก ากับตนเอง เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
ควบคุมพฤติกรรมตนเองจากกระบวนการคิด วิเคราะห์ เช่นการฝึกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ
พฤติกรรมที่ที่ควรจะเป็น อธิบายเพ่ิมเติมว่า แนวคิดนี้เป็นกระบวนการสังเกตพฤติกรรมจาก
สิ่งแวดล้อมต่างๆน ามาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย ตลอดจนส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะ
เลือกแสดงพฤติกรรมออกในสิ่งที่ดีและเหมาะสม 

2.3 การป้องกันการสูบบุหรี่ 

 การป้องกันการสูบบุหรี่ หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการล้วงหน้าโดยการอบรมเลี้ยงดู   
ให้การศึกษา ข้อมูลข่าวสารและความรู้  ทั้งในระบบสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษา            
แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคลโดยเฉพาะวัยรุ่นให้
มีความสามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรค และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตที่      
จะน าไปสู่การสูบบุหรี่และติดบุหรี่ในที่สุด สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย (2543: 143) ได้กล่าวไว้ว่า        
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การป้องกันและการแก้ไขการสูบบุหรี่ ควรแก้ที่ค่านิยมก่อนเป็นอันดับแรก โดยจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 1. บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องไม่สูบบุหรี่เป็นตัวอย่างแก่เด็กหรือควรสั่งสอนและห้าม
ปรามเด็กๆของตนมิให้เริ่มหรือหัดสูบบุหรี่ 
 2. ครู/อาจารย์ไม่ควรสูบบุหรี่ เพ่ือจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนและทางโรงเรียน      
ควรห้ามทุกคนไม่ให้สูบบุหรี่ ตลอดจนให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ 
 3. พระภิกษุควรเทศน์และแสดงเป็นตัวอย่างแก่อุบาสกอุบาสิกาในเรื่องการไม่สูบบุหรี่ 
นอกจากนี้อุบาสกและอุบาสิกา ก็ไม่ควรน าบุหรี่ไปถวายพระภิกษุอีกด้วย 
 4.แพทย์ควรท าตนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและชี้ให้เห็นถึงพิษของบุหรี่ 
 5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอ่ืนๆเพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ 
บรรยายทางวิทยุ โทรทัศน์ที่ต่อต้านการสูบบุหรี่ 
 6. รัฐบาลควรน าเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจ ากัดการสูบ
บุหรี่ดังนี้ 
  6.1 ออกกฎหมายห้ามการโฆษณาบุหรี่ 
  6.2 ให้บุหรี่ทุกซองแสดงส่วนผสมของนิโคตินและทาร์ไว้ให้ชัดเจน 
  6.3 ให้บุหรี่ทุกซองเขียนไวชัดเจนว่าท าอย่างไรจึงจะลดการสูบบุหรี่ลงได้ 
  6.4 สร้างระบบภาษีให้สูงส าหรับบุหรี่ที่นโคตินและทาร์จ านวนมาก 
  6.5 เพ่ิมภาษียาสูบให้สูงขึ้น 
 

  

2.3.1 วิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ด้านตัวบุคคล 
 วิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ด้านตัวบุคคลหรือวิธีการป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้สูบบุหรี่            
นั้นสามารถท าได้มากมายหลายวิธี  (โรงพยาบาลมิชชั่น, ฝ่ายสุขศึกษา 2538 : 1 : 6 – 8) ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความตั้งใจสัญญากับตนเองว่าจะไม่สูบบุหรี่ 
  2. ไม่พกบุหรี่และอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ 
  3. หาเหตุผลในการไม่สูบบุหรี่และทบทวนเหตุผลอยู่เสมอ 
  4. บอกกับคนใกล้ชิดให้รับรู้ว่าท่านไม่สูบบุหรี่ 
  5. ท่านหลีกเลี่ยงสถานที่ต่างๆที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่เช่นร้านขายบุหรี่ ไปห้องน้ า
พร้อมกับเพ่ือนที่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
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  6. ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงที่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากเลี่ยงไม่ได้ควรเตือน
ตนเองว่าจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพ่ือนที่ไม่สูบุหรี่ 
  7. ดื่มน้ าเปล่าวันละ 8 – 10 แก้ว 
  8. ออกก าลงักายอย่างสม่ าเสมอทุกวันๆละ 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง 
  9. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และควรรับประทานผักสดและผลไม้มากๆ   
ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดอาหารมันและอาหารเนื้อสัตว์ 
  10.นอนหลับให้เพียงพอ 6 – 8 ชั่วโมง ต่อวัน 
  11.ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 วิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ด้านตัวบุคคลหรือวิธีการป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้สูบบุหรี่นั้น สามารถ
อธิบายได้อีกว่า หมายถึงการที่บุคคลนั้นๆ ไม่ให้ความสนใจกับบุหรี่ มีความรู้สึกนึกคิดว่าจะไม่ทดลอง
สูบบุหรี่ การไม่เข้าไปอยู่ในที่มีควันบุหรี่ การแสดงออกถึงการไม่ให้ความสนใจหรือการไม่ทดลองสูบ
บุหรี่ การแสดงออกทางความคิดเห็นถึงบุคคลที่สูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ รวมถึงการที่บุคคลการรับรู้
ถึงโทษของบุหรี่ การที่บุคคลแสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ต่อเพ่ือน ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนๆ
ที่ใกล้ชิด รวมถึงการแสดงออกถึงการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 

2.3.2 วิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ด้านสิ่งแวดล้อม 
จากเวทีการประชุมของมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ มีบทความของ ศาสตราจารย์

นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ถือเป็นความผิด
ของการที่เด็กเด็กเองที่เข้าไปทดลอง และเสพติดบุหรี่ ซึ่งเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีนี้เรียกว่า "Blame 
the victim" หรือ "โทษเหยื่อหรือเป็นความผิดของเหยื่อ" แต่องค์การอนามัยโลก สรุปว่า ที่จริงแล้ว
เด็กจะเข้าไปติดบุหรี่เพราะ "สิ่งแวดล้อม" เป็นต้นเหตุ ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ คือ สิ่งแวดล้อมด้านสังคม
รอบๆ ตัวเด็ก ซึ่งได้แก่ การสูบบุหรี่ของพ่อแม่หรือคนในบ้าน ในโรงเรียน และผู้คนทั่วไปในที่
สาธารณะ สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ท าให้เด็กๆ เห็นว่าการสูบบุหรี่ เป็นที่ยอมรับ เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ        
ก็ท ากัน น าไปสู่การทดลองสูบจนเกิดการ เสพติดบุหรี่ขึ้น (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2551) ดังนั้น ในการ
ป้องการการสูบบุหรี่ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 

 

  2.3.2.1 ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ หรือระดับชาติ 
  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังต่อไปนี้  

1.  การสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะค่านิยมจะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่     
สูบบุหรี่ ได้แก่ บิดา มารดา และผู้น าสังคมในทุกสาขา ตั้งแต่นักการเมือง นักแสดง นักกีฬา ครู แพทย์ 



  30 

บุคลากรทางการแพทย์ และพระภิกษุ โดยสถาบันสื่อมวลชนจะมีบทบาทสูงสุดในการสร้างค่านิยม
ใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ให้แก่สังคม 

2. การสร้างแนวร่วมในการรณรงค์ประเทศไทยมีมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่เป็น
หน่วยงานเอกชน และมีสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานของรัฐ 
โดยต้องมีการร่วมมือกันและสร้างแนวร่วมเพ่ิมขึ้นทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการ
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ และประกิต วาทีสาธกกิจ, 2556) 

 
2.3.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมระดับตัวบุคคล 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของโรงเรียนหรือองค์กรอ่ืนๆ  
2. การปฏิเสธการชักชวนจากเพ่ือนที่ให้สูบบุหรี่  
3. การเลิกคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ การว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนที่สูบบุหรี่  
4. การไม่เข้าไปอยู่ร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่สูบบุหรี่  
5. การตักเตือนบุคคลที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ  
6. การหลีกเลี่ยงบุคคลที่สูบบุหรี่ 

 

จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ า  การป้องกันการสูบบุกรี่ด้ านสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง              
การที่สิ่งแวดล้อมมีแรงสนับสนุนกระตุ้นการรับรู้การป้องการไม่สูบบุหรี่ในเด็ก ซึ่งมาจากระดับชาติ
นโยบายสาธารณะต่างๆ และในระดับของตัวบุคคลเอง ซึ่งได้แก่ การปฏิเสธการชักชวนจากเพ่ือนที่ให้
สูบบุหรี่ การเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของโรงเรียนหรือองค์กรอ่ืนๆ การเลิกคบเพ่ือนที่     
สูบบุหรี่ การว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนที่สูบบุหรี่ การไม่เข้าไปอยู่ร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ การตักเตือน
บุคคลที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบการหลีกเลี่ยงบุคคลที่สูบบุหรี่ เป็นต้น 

2.4 แนวทางป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียน 

 แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กนักเรียน เป็นวิถีหรือแนวทางที่มุ้งเน้นในการ
สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันการสูบบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งจากการศึกษาและ
ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า สิ่งที่จะส่งผลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมใน
การป้องกันการสูบบุหรี่หรือในการเสพสารเสพติด ซึ่งโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ก าหนด
แบบแผนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2530 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต       
ที่ปราศจากการพึ่งพายาเสพติดทั้ง 7 ประการ (สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร, 2544) ได้แก่ 
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 1. การส่งเสริมความนับถือตนเอง คือการส่งเสริมให้บุคคลสามารถวินิจฉัยคุณค่าของตนเอง 
ที่มีต่อสังคมรู้ ว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์มีความสามรถมีความส าคัญต่อผู้อื่น 
 2. การส่งเสริมการสัมฤทธิ์ผล คือการส่งเสริมให้บุคคลประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่า
เรียนการท างาน การท ากิจกรรม ทั้งโดยตนเองและการร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
 3. การส่งเสริมให้มีความรู้สึกมุ่งมั่น คือการส่งเสริมให้บุคคลส านึกในคุณค่าของงาน รู้จัก
สร้างสรรค์ เป้าหมายในชีวิต มีจุดประสงค์ของตนเอง มีอิสระในการความคิด วิเคราะห์ทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางไปสู่จุดหมายที่ตนตั้งเป้าไว้ รู้จักที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือบรรลุเป้าหมายของชีวิต 
 4. การส่งเสริมความเคารพตนเองและเกียรติภูมิของผู้ อ่ืน คือการส่งเสริมให้บุคคล             
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอดทน รู้จักเคารพสิทธิของตนเอง และบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสม 
 5. การพัฒนาทักษะส่วนตนและทักษะทางสังคม คือ การพัฒนาความสามารถส่วนตัวและ
สังคมที่ใช้ต่อการปฏิบัติงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม โดยสนับสนุนให้บุคคลมีโอกาส
ฝึกฝนในการ  คิดเคราะห์การใช้เหตุผลการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้โดยการท างานด้วย
ตนเองมีความสามารถในการสื่อความหมายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน 
 6. ทักษะในการประกอบอาชีพ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกแนวในการด ารงชีวิต 
และเตรียมตัวที่จะท างานตามแนวถนัดความสามารถของตน รู้จักช่องทางในการด ารงชีวิตอย่างสุจริต         
จัดประสบการณ์ตรงเพ่ือส่งเสริมความสามารถพัฒนาความช านาญฝึกฝนอาชีพจนสามารถมีอาชีพ
อิสระได้ 
 7. มีทักษะชีวิตซึ่งทักษะชีวิต เปรียบเสมือนภูมิต้านทานส าหรับต่อต้านยาเสพติดจาก       
แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมในการป้องกันสารเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2550) ซึ่งมีแนวทาง    
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอดแทรกความรู้เรื่องสารเสพติด
โดยเฉพาะบุหรี่ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยเฉพาะใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีการก าหนดเนื้อหา
ความรู่เรื่องการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือ ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด เช่น บุหรี่ 
ทักษะชีวิตที่ส าคัญในการด ารงชีวิตให้ปลอดภัยจากสารเสพติด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และประเมิน 
สถานการณ์, การประเมินศักยภาพตนเอง, การคิดหาทางเลือกและตัดสินใจ, การปฏิเสธต่อรอง    
รักษาประโยชน์ของตน, การสื่อสาร และการควบคุมอารมณ์และความเครียดนอกจากนี้ยังมีการ      
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จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่สนองตอบต่อความสนใจและสอดคล้องกับความถนัดของนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่
นักเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร การเป็นนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็น การส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์แล้วยังเป็นการ
พัฒนาบุคลิกภาพทักษะทางสังคมในการท างานร่วมกับคนอ่ืน สร้างเสริมประสบการณ์ในงานตลอดจน
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาหรือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือนนักเรียน โรงเรียนและ
ชุมชน ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจได้เห็นคุณค่าของตนเอง  จากการศึกษาของ พรเพ็ญเพชร 
สุขศิริ (2540)   พบว่าเด็กนักเรียนมัธยมที่มีความภาคูมิใจในตนเองสูง สุขภาพจิตดี มีความกล้า
แสดงออกจะมีทัศนคติ     ไม่ ดีต่อ ยาเสพติดจะสามารถปฏิเสธการชักจูงให้ทดลองใช้ยาเสพติดจาก
เพ่ือนได้เช่นเดียวกับ การศึกษาของ อนุพงษ์ สุธรรมนิรันดร์ , อุไรวรรณ แก่นจันทร์, ลักษณา        
พงษ์ภูมมา, และวัลลิยา สุวรรณโชติ (2544)  ซึ่ง พบว่า การมีความภาคภูมิใจแห่งตนต่ ามี
ความสัมพันธ์กับการใช้ยาบ้า ในวัยรุ่น เพราะเด็กที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ ามักจะพ่ึงพาสิ่งเสพติดต่างๆ
เพ่ือชดเชยความรู้สึกภายในลึกๆที่ขาดหายไปส่วนคนที่เห็นคุณค่าตนเองสูง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุขโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพายาเสพติด อิริคสัน (Erickson, 1968) กล่าวไว้ว่า   
บุคคลสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะระยะพัฒนาการของวัยรุ่น
ระหว่างอายุ 15 -18 ปี หากช่วงวัยรุ่นได้รับประสบการณ์ที่ดี จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวในสังคม
ได้ มีอารมณ์ม่ันคง เห็นคุณค่าในตนเองพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต   
 
2.4 นโยบายการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

นโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาสาร
เสพติด ระดับสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2550)        
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ, ครูแกนน าการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงนักเรียนแกนน าการป้องกัน     
ยาเสพติดในสถานศึกษา, คณะกรรมการนักเรียนและชมรมต่างๆ, นักเรียนแกนน าการป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา เป็นแกนขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 
ร่วมกับนักเรียนทั่วไป ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งนี้หน่วยงานหน่วยงานระดับนโยบาย      
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการสูบบุหรี่ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดวาระสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ 
ปี พ.ศ. 2544 เป็น ปีแห่งสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  และได้ก าหนดนโยบาย 3 ข้อ ดังนี้ 



  33 

1. สถานศึกษาต้องก าหนดให้ครู อาจารย์รับผิดชอบและดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด โดยก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างครู อาจารย์ต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา และครอบครัว
ของนักศึกษา 

2. สถานศึกษาต้องประสานงานและขอความร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมาคมวิชาชีพ ต ารวจ ทหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในรูปแบบกรรมการประจ าสถานศึกษา 

3. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาต้องถือว่างานป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติดมีความส าคัญยิ่งและต้องก าหนดไว้ในแผนงานและกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมทั้งต้องให้ความรู้ 
ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดกับนักเรียน นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ในการ
ประชุมพยาบาล แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ได้กล่าวถึ งข้อก าหนด     
การสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานการศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข และได้มีการก าหนด
วาระแห่งชาติด้านสุขภาพ 4 เรื่อง ซึ่งบุหรี่ เป็ นหนึ่งในสี่ เรื่องของวาระแห่งชาติ กรณีศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการกับงานส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการท างาน 17 เป้าหมายของ นโยบาย
เมืองไทยแข็งแรง ที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ ได้แก่ (จรวยพร ธรณินทร, 2550)  

1. คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีโอกาสเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (health skill) และทักษะ      
การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (life skill) 

2. คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
3. คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงอัตราป่วยอัตราตายด้วยโรค

ที่เป็น  สาเหตุต้นๆ ของคนไทยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูงโรคเบาหวาน 

4. คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และยาสูบ และคนไทยลดละเลิกอบายมุข
และสิ่งเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการป้องกันการสูบบุหรี่ และได้ประสานงานกับ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ เพ่ือหามาตรการร่วมกันในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ใน
นักเรียนนักศึกษาโดยติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่” ในสถานศึกษาทั่วประเทศเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงภัยของบุหรี่ และที่ส าคัญยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
หลายฉบับ เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้โรงเรียนจะต้องดูแลคุ้มครอง
ช่วยเหลือเด็กพร้อมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยมีกฎหมายเฉพาะอีก 
เช่น ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดให้ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่ และหาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท (มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2551) ส าหรับทางเครือข่ายครูนักรณรงค์เพ่ือการ   
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ไม่สูบบุหรี่ได้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ส าหรับโรงเรียนที่สนใจ        
(ชมรมสร้างสรรค์สังคมและคุ้มครองผู้บริโภค, 2551) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้บรรจุ
หลักสูตรให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับเยาวชนเพ่ือป้องกันเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหาบุหรี่ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง (บุรี แก้วเหล็ก, 2551) 

 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ หมายถึง
การแสดงออกหรือการกระท า ที่สังเกตเห็นได้เก่ียวกับการ  ป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งได้แก่ การเลือกคบ
เพ่ือนของนักเรียน การแสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ การปฏิเสธการถูกชักชวนหรือยุ่งเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่ รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของโรงเรียนหรือองค์กรอ่ืนๆ เป็นต้น    
ซึ่งพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มีสามารถสรุปองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ 

1. การเลือกคบเพ่ือน เด็กนักเรียนชายในวัยนี้มักจะคบเพ่ือนที่ความพอใจมากกว่าการ       
ใช้เหตุผล ดังนั้นไม่ค่อยผ่านการคิด ไตร่ตรอง หรือศึกษานิสัยใจคอกันก่อนที่จะเป็นเพ่ือนสนิท เมื่อคบ
แล้วก็ถือว่าเป็นเพ่ือนสนิทกัน หากว่าบางคนบังเอิญได้เพ่ือนดีก็ดีไปแต่บางครั้งคนได้เพ่ือนที่มี
พฤติกรรม ไม่ดี เช่นมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ก็จะถูกชักชวนให้สูบบุรี่ไปด้วย ดังนั้นการรู้จักเลือกคบ
เพ่ือนของวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าเราคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไม่ดีด้านใด โอกาสที่เราจะ
ประพฤติตนไม่ดีในด้านนั้นก็มีสูงด้วย 

2. การแสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ หมายถึงการกระหรือการแสดงออกถึงการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในเรื่องของโทษและพิษภัยของบุหรี่ เช่น แสดงออกถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ต่อ
เพ่ือน หมายถึงการที่นักเรียนมีแสดงออกทางท่าทางหรือค าพูด ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ของตนเองและบุคคลรอบข้าง ยังรวมถึงการการว่ากล่าวตักเตือนเพ่ือนหรือบุคคลที่สูบบุหรี่ในที่ห้าม
สูบบุหรี่อีกด้วย 

3. การปฏิเสธ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท า ในการรู้จักปฏิเสธ ต่อรอง ผ่อนผัน 
เช่นเมื่อนักเรียนถูกชักชวนให้สูบบุหรี่จากเพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิด นักเรียนก็จะแสดงท่าทีในการ
ปฏิเสธเช่น การป้องมือไม่รับ หรือการพูดว่าไม่สูบ หรือยังรวมถึงการปฏิเสธแบบผ่อนผันคือการ
ปฏิเสธแบบผัดไปก่อน เพ่ือเป็นการถนอมน้ าใจผู้ที่ชักชวนเช่น เมื่อนักเรียนถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ 
นักเรียนก็จะปฏิเสธด้วยการผ่อนผัน เช่น ครั้งนี้เอาไว้ก่อนนะเราต้องรีบเข้าเรียนหรืออ่ืนๆ เป็นต้น  
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

ผู้วิจัยจ าแนกตามตัวแปรต้น ดังนี้ 
2.5.1 ระดับชั้นเรียน 
ลักลีน วรรณประพันธ์ (2549: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นระดับมัธยมศึกษาในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนนั้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับชั้นปีที่นักเรียนก าลังศึกษา ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภินันท์ ปัญญานุภาพ  (2549) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักศึกษาชายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียนชายในสถานศึกษา
สังกัด  อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         
มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่ก าหนดตัวแปรต้นเป็นระดับชั้น
เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมในส่วนของตัวแปรที่มีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งในวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ระดับชั้นเรียนของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งอธิบายได้ว่าถ้าหากนักเรียนมีระดับชั้นเรียนที่ต่ าลงจะมีพฤติกรรมการ      
สูบบุหรี่ที่เพ่ิมมากขึ้น หรือถ้าหากนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนที่เพ่ิมขึ้นจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่
น้อยลง หรือสามารถอธิบายอย่างง่ายได้ว่า นักเรียนที่ก าลังเรียนระดับชั้นเรียนไม่สูงจะมีการสูบบุหรี่
มาก และนักเรียนที่ก าลังเรียนในชั้นเรียนที่สูงจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่น้อย เป็นต้น 
 
 2.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อัจฉราวรรณ สร้อยทอง (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional study มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการสูบ
บุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรม การสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน รวม 10 แห่ง (โรงเรียนในภาคเหนือ อีสาน ใต้ กลาง และกรุงเทพมหานคร) 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม พ.ศ. 2541 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified random 
sampling จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 2,243 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและจากผล
การศึกษานี้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
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อรัญ คูณค า (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่เขียนถึงปัจจัยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย
จึงขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน และจากผลงานวิจัยที่ยกตัวอย่างสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มากมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่น้อย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อยมีผลต่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มาก ซึ่งอาจอธิบายตามความคิดเห็นของผู้วิจัยได้ว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
จะมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนที่ไม่ดี เป็นต้น 
 

 2.5.3 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 
 อรัญ คูณคา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยน า 
ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย
ชีวสังคม ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ และ 3) ศึกษาตัวแปร
ที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 400 คน จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยทางชีวสังคม ด้านรายได้ที่ได้รับจาก
ผู้ปกครอง ส่งผลต่อ พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 อาทิตยา โปณะทอง (2553) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
สูบบุหรี่ของนักศึกษาชายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพพบว่า รายได้ในแต่ละเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรงุเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่เขียนถึงเงินที่ได้รับจาก
ผู้ปกครองกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยจึง       
ขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน และจากผลงานวิจัยที่ยกตัวอย่างสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับเงิน
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จากผู้ปกครองส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนที่ได้รับเงิน
จากผู้ปกครองที่มากมีพฤติกรรมการป้องกันสูบบุหรี่น้อย และนักเรียนที่ได้รับเงินจากผู้ปกครองน้อยมี
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมาก เป็นต้น 

 

2.5.4 การพักอาศัย 
ลักลีน วรรณประพันธ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ที่พักอาศัยด้วยขณะศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นันทิชา ฦาชา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชาย   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จานวน 813 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และผ่านการทดสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคว์สแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์
สหพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยที่สาคัญพบว่า พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทาง ชีวสังคม         
ด้านลักษณะที่พักอาศัย พบว่า ลักษณะที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
อย่างมีนัยส าคัญ .05  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่เขียนถึงการพักอาศัยกับ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง
งานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน และจากผลงานวิจัยที่ยกตัวอย่างสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับเงินจากผู้ปกครอง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนที่ได้รับเงินจากผู้ปกครองที่
มากมีพฤติกรรมการป้องกันสูบบุหรี่น้อย และนักเรียนที่ได้รับเงินจากผู้ปกครองน้อยมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมาก นั้นอาจมีคาดการณ์ได้ว่า นักเรียนที่ได้รับเงินน้อยก็เป็นเหตุผลในการ
ที่นักเรียนไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อบุหรี่มาสูบ เป็นต้น 

 
 2.5.5 การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 

อีแวน (Evan) (อ้างถึงใน จันทนา จันทรไพจิตร, 2541: 14) ได้ท าการศึกษาเด็กนักเรียน     
ในกลุ่มนักเรียน Jonior High School เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ซึ่งพบว่า การติดบุหรี่ของนักเรียนนั้นมา
จากบุคคลใกล้ตัวของนักเรียน คือ การสูบบุหรี่ของบิดามารดา การสูบบุหรี่ของเพ่ือน และยังอีกพบว่า 
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อิทธิพลทางจิตวิทยาสังคม นั้นส่งผลท าให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ ซึ่งได้แก่ บทบาทส าคัญ
ทางครอบครัว แรงผลักดันจากกลุ่มเพ่ือน (peer Group) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเฮิร์ด 
(Hurd) ได้ศึกษาถึง การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดาพ่ีชายหรือพ่ีสาว เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่ของกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่น  

Evan (1979 : 321-324, อ้างถึงในฐิติมา โกศัลวิตร 2549 : 32) ได้ศึกษาในกลุ่มนักเรียน 
Junior High School พบว่า การติดบุหรี่ของนักเรียนมาจากบุคคลใกล้ชิด คือ มวลชน และการสูบ
บุหรี่ของบิดามารดา และยังได้พบต่อไปอีกว่า อิทธิพลทางจิตวิทยาสังคม มีผลท าให้กลุ่มวัยรุ่น
ตัดสินใจสูบบุหรี่ ได้แก่ บทบาททางครอบครัว แรงผลักดันจากกลุ่ม Peer Group 

ยุพยง วงศ์ฟ่ัน (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครอบครัวกับการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนชายวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า     
กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 30.9 และ 61.1 ตามล าดับ  โดยบทบาทของ
ครอบครัวด้านการ เป็นแบบอย่างมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 
ส าหรับบทบาทของครอบครัวด้านการอบรมเลี้ยงดูและด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับบทบาทของครอบครัว ส าหรับบทบาทของครอบครัวโดยรวม พบว่า ในกลุ่ม
ไม่สูบบุหรี่ ครอบครัวมีการปฏิบัติต่อนักศึกษาในระดับมาก สูงกว่ากลุ่มสูบบุหรี่  

จากงานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากที่จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียน ซึ่งครอบครัวจะมีบทบาท
การดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่นักเรียนเกิด ซึ่งอธิบายได้ว่า หากครอบครัวมีการเอาใจใส่ ดูแล แสดงตัว
แบบอย่างที่ดีของสังคม นักเรียนก็จะเลียแบบพฤติกรรมนั้นๆโดยไม่รู้ตัว ก็จะส่งผลให้นักเรียนเติบโต
เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพ แต่ถ้าหากผู้ปกครองไม่ให้ความใส่ใจเด็กและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 
อาจส่งผลให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมและเติบโตขึ้นใช้ชีวิตในสังคมโดยไร้ประสิทธิภาพ เช่น การสูบ
บุหรี่ หากผู้ปกครองเป็นตัวแบบในการสูบบุหรี่ ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนเพราะ
นักเรียนอาจคิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ผู้ปกครองก็ท า แล้วตัวนักเรียนเองก็มาสารถท า
ได้เช่นกัน  

2.5.6 การสูบบุหรี่ของเพื่อน 
Land (1984 : 146-148) ศึกษาอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนโดยใช้เวลาถึง 13 ปี ในการติดตามดู

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเพ่ือนมี
อิทธิพล  ต่อความนึกคิด แต่ไม่ใช้แรงกดดัน อิทธิพลของเพ่ือนเป็นแรงผลักดันให้กระท าอะไรเพ่ือสร้าง
สัมพันธ์กับคนอื่นได้ 
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Chassin and other (1981 : 78-80, อ้างถึงใน ฐิติมา โกศัลวิตร 2549 : 32)                
ได้ท าการศึกษาในเรื่องของการท านายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น โดยที่กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็น
นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเด็กนักเรียนที่ก าลั งศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
เป็นเด็กนักเรียนชาย ร้อยละ 49 นักเรียนหญิง ร้อยละ 51 พบว่า กลุ่มเพ่ือน จะมีอิทธิพลอย่างมากใน
การตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ซึ่งจะพบว่า เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลที่ส าคัญในการตัดสินใจสูบบุหรี่ของ
วัยรุ่นนั้น คือ กลุ่มเพื่อน 

สุรัตนา พรวิวัฒนชัย (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น    
กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชาย -หญิง ที่มีอายุระหว่าง 13 -17 ปี จ านวน 968 ราย ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านการมีเพ่ือนที่สูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นด้วย 

จากบทความข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า เพ่ือน หรือกลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลอย่างมากในการ
ตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในในเด็กวัยเรียนซึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในสิ่งที่
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้ในบางครั้งเด็กอาจตัดสินใจกระท าสิ่งที่ผิดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น      
การสูบบุหรี่ จากบทความวิจัยข้างต้น พบว่า กลุ่มเพ่ือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
การป้องกันการ สูบบุหรี่ ซึ่งหมายถึง การสูบบุหรี่ของนักเรียนส่วนใหญ่มาจากเพ่ือน เช่นนักเรียนอาจ
เห็นเพ่ือนสูบบุหรี่หรืออาจถูกเพ่ือนชักชวนให้สูบบุหรี่ ด้วยวุฒิภาวะที่อยากทดลองสูบ การอยากได้
การยอมรับในกลุ่มเพ่ือน หรือการที่นักเรียนยังไม่ทราบถึงโทษของบุหรี่ ท าให้นักเรียนตัดสินใจลองสูบ
บุหรี่ และส่งผลต่อการติดบุหรี่ในที่สุด 

 
 2.5.7 ประเภทของโรงเรียน 

ประเภทของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ไม่พบงานวิจัยที่เขียนปัจจัย
ประเภทของโรงเรียนกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอธิบายประเภทของ
โรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. โรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 หรือ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี3 ส่วนใหญ่พ่อแม่จะ
ท างานโรงงาน จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกเท่าที่ควร เด็กๆ มักจะอยู่กับเพ่ือนและสื่อใหม่ๆ ประเภท
สมาร์ทโฟน สื่ออินเตอร์เน็ต และจากประสบการณ์จะเห็นว่า เด็กที่สูบบุหรี่เป็นช่วงประถมปลายและ
มัธยมต้น เพราะเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลองท าตามเพ่ือน (นิมิตร โพธิ์เชย, 2558) 



  40 

จากการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ประเภทของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนมากจะเพ่ิมความหมากหลายของ
พฤติกรรมก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบจ านวนมาก เช่นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่มีชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้นจากประถมศึกษาที่ 6 เพ่ิมอีก 3 ชั้นปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 -3 เด็ก
นักเรียนช่วงนี้จะเริ่มมีพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มที่ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เกิด
ความคิดคึกคะนอง ก็อาจส่งผลต่อการอยากรู้อยากลองสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ห้าม รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ
ของครอบครัว โรงเรียน หรือสังคม เช่นการสูบบุหรี่ สามารถอธิบายได้ว่าเด็กนักเรียน ระดับประถม
บางคนอาจยังมีพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่น แต่หากได้เห็นเด็กอีกกลุ่มซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ใน
สถาบันเดียวกัน เป็นแบบในการสูบบุหรี่ เด็กระดับประถมศึกษาเหล่านั้นอาจทดลองสูบบุหรี่ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้น จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลาย
อย่างที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว        
การสูบบุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างมากที่จะท าการศึกษา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่างไร เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพการสูบบุหรี่ ต่อไป 
 

ส่วนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง (Self-control) 

3.1 ความหมายของการควบคุมตนเอง 

จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวกับ การควบคุมตนเอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
โรเซนบัม (Rosenbaum, 1980, หน้า 109 -121 อ้างถึงใน ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, 2554 : 

18) ได้ให้ความความหมายของ การควบคุมตนเอง ว่า การควบคุมตนเองนั้น เป็นความสามารถของ
บุคคลนั้นๆ ที่จะละเว้นซึ่งในการกระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือความสามารถของบุคคลนั้นๆ ที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาด้วยเหตุผล และความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้เกิดผลที่ดีและถูกต้องตามที่ต้องการ 
หรือเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ และตลอดจนหมายถึงความสามารถของบุคคล
นั้นๆ เมื่อบุคคลนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น หรืออยู่ในสภาวะที่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในตนเอง บุคคลนั้นๆสามารถจัดสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
ตามท่ีบุคคลนั้นๆคาดหวังไว้  
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แบนดูรา (Bandura, 1977, หน้า 14 อ้างถึงใน นงนุช โรจนเลิศ, 2533 : 16) ได้ให้
ความหมายของ การควบคุมตนเอง ว่า การควบคุมตนเองนั้นเป็นความสามารถในการก าหนดตนเอง
ของบุคคล ทั้งในด้านความคิด ด้านอารมณ ์ด้านความรู้สึก และรวมถึงการกระท าที่เป็นไปในทิศทางที่
บุคคลนั้นต้องการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรือการอยู่สภาวะหรือใน
สถานการณ์ท่ีเกิดปัญหาความขัดแย้งในใจ 

ไรท์ (Wright, 1975, หน้า 92 อ้างถึงใน ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, 2546, หน้า 18)              
ให้ความหมายของการควบคุมตนเอง ว่าหมายถึง การที่บุคคลนั้นสามารถบังคับอุปนิสัยและพฤติกรรม
ของตนเองได้เมื่อบุคคลนั้นต้องเผชิญกับสิ่งที่ยั่วยุ และอยู่ในสถานการณ์กดดัน  โดยปราศจากรางวัล
อ่ืนๆ หรือแรงสนับสนุนจากภายนอก 

อะเวอริลล์ (Averill, 1973, หน้า 286 อ้างถึงใน นงนุช โรจนเลิศ, 2533, หน้า 16-17)           
ได้วิเคราะห์ความหมายของค าว่า “ความสามารถของตนในการควบคุม” ว่ามีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
ทางด้านพฤติกรรม ทางด้านการรับรู้ และทางด้านการตัดสินใจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถใน
การท านายว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตนจะท าอะไรได้บ้างและท าอะไรไม่ได้ ตนจะสามารถท างานได้ส าเร็จ
หรือไม่ จะมีใครมาขัดขวางบ้าง ตลอดจนถึงความสามารถในการที่จะกระท าให้เกิดผลตามที่ต้องการ 
ในเวลาและสถานที่ที่ตนต้องการ ความสามารถในการเลือกรับการกระตุ้นและเลือกกระท าตลอดจน
ความสามารถในการท านายและควบคุมผลการกระท า ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการควบคุม และรับรู้การควบคุมโดยตนเองเป็นลักษณะส าคัญที่สุดการควบคุมตนเองจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลจากความหมายของการควบคุมตนเอง  

ธอเรเซนและมาโฮนี (Thoresen &Mahoney,อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ สุวรรณทะ, 2540, หน้า 
24) ได้กล่าวว่า มีกระบวนการที่ส าคัญในการควบคุมตนเองอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 

1. การควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดง
พฤติกรรมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าของตนโดยประเมินเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่
ควบคุมพฤติกรรมอยู่ ด้วยวิธีการแยกแยะสิ่งเร้า จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบสภาพการณ์สิ่ง
เร้าใหม ่เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 

2. การควบคุมผลกรรมด้วยตนเอง (Self-Presented) หมายถึง การให้ผลกรรมตนเอง
หลังจากที่ได้กระท าพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ซึ่งผลกรรมนี้อาจเป็นได้ทั้งการเสริมแรงหรือการลงโทษ 
ซึ่งในการควบคุมพฤติกรรมควรใช้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ 

จากบทความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง การที่บุคคลนั้นๆ ที่จะละ
เว้นซึ่งในการกระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือความสามารถของบุคคลนั้นๆ ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา
ด้วยเหตุผล และความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้เกิดผลที่ดีและถูกต้องตามที่ต้องการ รวมถึงการควบคุม
ตนเองเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น และตลอดจนหมายถึงความสามารถของ
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บุคคลนั้นๆ เมื่อบุคคลนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดข้ึน หรืออยู่ในสภาวะที่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในตนเอง บุคคลนั้นๆสามารถจัดสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
ตามที่บุคคลนั้นๆคาดหวังไว้ ซึ่ง การควบคุมตนเองมีกระบวนการ 2 แบบ คือ 1)การควบคุมสิ่งเร้า
หรือสถานการณ์เร้า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์เร้าที่เกิดขึ้นโดยบุคคลนั้นจะประเมินสถานการณ์ ด้วยวิธีการแยกแยะสิ่งเร้าต่างๆ จากนั้น
จึงเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบสถานการณ์เร้าขึ้นใหม่ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่บุคคลนั้นๆพึงประสงค์   
2)การควบคุมด้วยตนเองด้วยผลของการกระท า หมายถึง การแสดงผลของการกระท าแก่ตนเอง
หลังจากที่ได้กระท าพฤติกรรมที่ประสงค์แล้ว ซึ่งผลการกระท านี้อาจเป็นได้ทั้งการเสริมแรงหรือการ
ลงโทษ ซึ่งในการควบคุมพฤติกรรมควรใช้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ 

และสามารถสรุปให้เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ได้ว่า     
การควบคุมตนเองนั้นเป็นการที่นักเรียน มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยการใช้วิธีการต่างๆ ในการ
ควบคุมพฤติกรรมตนเอง และยังรวมถึงวิธีการก าหนดพฤติกรรมต่างๆที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองมี
พฤติกรรมการริเริ่มสูบบุหรี่ รวมถึงการตั้งเป้าหมายต่อตนเองที่จะไม่สูบบุหรี่ การควบคุมตนเองไม่รับ
บุหรี่จากบุคคลอ่ืน รวมทั้งการให้รางวัลแก่ตนเองเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ และการชื่นชม
ตนเองที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 

 

3.2 ลักษณะการควบคุมตนเอง 

โรเซนบัม (Rosenbaum, 1980 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ สุวรรณทะ, 2546, หน้า 54-55)         
ได้พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมตนเอง โดยพัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ของแบนดูรา โดยมีค าจ ากัดความว่า เป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองที่จะจัดการและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งโรเซนบันได้
พัฒนามาเป็นแนวคิดของการควบคุมตนเองโดยสรุปว่า ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถควบคุม
ตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1. มีการใช้ความคิด และการเตือนตนเอง (Self-statements) ในการควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณ์และทางร่างกาย เช่น การสังเกตตนเอง การประเมินตนเองจากข้อมูลที่มีการบันทึกด้วย
ตนเอง อาจจะมีการเสริมแรง โดยการให้รางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

2. มีการประยุกต์กลวิธีในการแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้น น ามาใช้ในการควบคุมตนเอง 
(Problem Solving Strategies) เช่น การวางแผน การให้ค าจ ากัดความของปัญหา การประเมิน
ทางเลือกต่าง ๆ และการคาดหมายถึงผลที่จะเกิดตามมา 
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3. มีความสามารถที่จะรอคอยผลรางวัลที่จะได้รับตอบแทน การอดได้ รอได้ ไม่กระท าสิ่งใด
ตามอ าเภอใจ (Delay Immediate Gratification) ไม่ท าอะไรตามใจตนเอง สามารถควบคุมความ
ต้องการของตนเองได้ 

4. มีการรับรู้ความสามารถของตนในการควบคุมตนเอง (Self-efficacy) ว่าจะสามารถท างาน
หรือท าตามเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการรับรู้ในความสามารถของตนจะสามารถท าให้มี
เป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของแซนทรอค  (Santrok,2001, หน้า     
430 -431 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ สุวรรณทะ, 2546, หน้า 55) ที่ได้กล่าวว่า กุญแจส าคัญในพัฒนาการ   
ทางจริยธรรมมาจากแนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม กล่าวคือ การควบคุมตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุและความสามารถ ในการรอคอยเพ่ือสิ่งที่พึงพอใจในกรณีของการ
อดทนต่อสิ่งยั่วยุนั้น เด็กต้องเอาชนะความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเรียกว่าการยับยั้ง ในท านอง
เดียวกัน เด็กต้องแสดงความอดทน อดกลั้น และการควบคุมตนเองในการรอคอยสิ่งที่พึงพอใจ เพ่ือให้
ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ดังปรารถนาในอนาคตมากกว่ารางวัลเพียงเล็กน้อยที่ได้รับทันที 
 

3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Albert Bandura) 

การควบคุมตนเองของแบนดูรา (Bandura, n.d. อ้างถึงใน นงนุช โรจนเลิศ, 2533, หน้า   
21 -24) นั้นมีการพัฒนามาจากการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆในการประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  โดยที่
มนุษย์นั้นได้มีความรู้สึกนึกคิดและความสามารถในการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่าง  ๆ ที่มนุษย์ได้เรียนรู้
ในช่วงชีวิต ดังนั้นมนุษย์จึงได้มีความรู้ความสามารถที่จะน าสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาคิดวิเคราะห์และ
ไตร่ตรองสิ่งเหล่านั้น จนท าให้มนุษย์สามารถมองเห็นถึงวิธีการต่างๆที่จะกระท าให้เกิดผลของการ
กระท าต่าง ๆ ที่มนุษย์นั้นต้องการและปรารถนา และยังมองเห็นถึงวิธีการที่พวกเขานั้นจะหลีกเลี่ยง
ผลของการกระท าที่ไม่ถูกต้องและเลวร้ายต่าง ๆ ซึ่งมนุษย์เหล่านั้นสามารถที่จะคิดในเชิงประเมินว่า
พฤติกรรมใดบ้าง จะท าให้เกิดผลการกระท าอะไรบ้าง และผลการกระท าต่าง ๆ นั้นมีความปรารถนา
มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการคิดใน เชิงประเมินเช่นนี้เองที่จะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะท าหรือไม่ท า
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และน าไปสู่การควบคุมตนเองให้แสดงประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจ
ไว้ และในการพิจารณาถึงรายละเอียดของการพัฒนาการการควบคุมตนเอง  นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประเมินตนเอง และการปฏิบัติต่อตนเองของบุคคลนั้นๆ ในลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงต่อ
ตนเอง (Self Directed Behavior) 3 ประการ ตามแนวการเรียนรู้ทางสังคม มีดังนี ้

1. การควบคุมตนเอง (Self Control) เป็นความสามารถในการก าหนดตนเองในด้าน
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระท าให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรือ
อุปสรรคใด ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหา หรือความขัดแย้งในใจ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกกระท าการ
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ควบคุมอารมณ์ การควบคุมความคิด การยับยั้งใจในสิ่งยั่วยวน เป็นต้น การควบคุมตนเองนี้เกิด
เช่นเดียวกับพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษย์ คือ เป็นผลทั้งจากประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้จากการ
สังเกต มนุษย์จะควบคุมตนเองให้กระท าพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
สถานการณ์นั้น และมีผลกรรมที่ได้จากการกระท าเป็นที่พึงพอใจแก่ตนเองใน การควบคุมตนเองนี้
บุคคลจ าเป็นต้องมีการตั้งมาตรฐานพฤติกรรมส าหรับตนเองไว้ประพฤติปฏิบัติ  มีการประเมินการ
ประพฤติปฏิบัติของตนตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ และมีความรู้สึกซ่ึงเป็นปฏิกิริยาต่อตนเองตามผลของการ
ประเมิน ซึ่งมาตรฐานพฤติกรรมที่บุคคลตั้งไว้นี้เองจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ และชี้แนะแนวทาง
ในการกระท าของบุคคล เช่น การก าหนดปริมาณของงานที่ตนควรท าได้ก่อนลงมือท าหรือก าหนด
คุณภาพของผลงานที่ควรท าได้ไว้ล่วงหน้า 

2. การประเมินตนเอง (Self Evaluation) เป็นการส ารวจ ทบทวน ตัดสินใจ และลง
ความเห็นว่า พฤติกรรมของตนเองที่ได้กระท าลงไปนั้นมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดการประเมิน
ตนเองนี้เป็นผลจากการได้สังเกตตัวแบบประเมินพฤติกรรมของเขาเอง และเป็นผลจากการที่บุคคล
กระท าพฤติกรรมแล้วได้รับปฏิกิริยาจากผู้อ่ืน ผลที่ตามมาคือ ปฏิกิริยาต่อตนเอง (SelfReaction)    
ซึ่งมีท้ังในด้านบวกและด้านลบ ปฏิกิริยาต่อตนเองด้านบวกเกิดขึ้นเมื่อสามารถบรรลุถึงมาตรฐานที่ตน
ได้ตั้งไว้ อาทิเช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้นส่วนปฏิกิริยาทาง
ลบ เป็นผลจากการกระท าที่ล้มเหลว ไม่บรรลุตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เช่น ความรู้สึกผิด ความเสียใจ 
และความละอายใจ เป็นต้น ผลการประเมินตนเอง โดยเฉพาะปฏิกิริยาในด้านบวกที่เกิดขึ้น มีส่วน
ส าคัญในการกระตุ้นให้มนุษย์มีก าลังใจ และมีความกระตือรือร้นในการท างานต่าง ๆเนื่องจากมี
ความรู้สึกภูมิใจ และเชื่อมั่นในตนเอง แต่ในขณะเดียวกันหากบุคคลใดรับมาตรฐานของการกระท าที่
สูงเกินไปมาไว้เป็นของตนก็จะมีผลในด้านลบเกิดข้ึนด้วย กล่าวคือ บุคคลนั้นจะมีความรู้สึกไม่พอใจใน
ตนเองตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถบรรลุถึงมาตรฐานที่ตนตั้งไว้สูงเกินไปนั้นได้และความไม่พอใจนี้
จะน าไปสู่การลงโทษ หรือประณามตนเองเกินสมควร จะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนผิดปกติไปหรือมี
ความผิดปกติทางจิตผลจากการประเมินตนเองนี้ ถือว่ามีความส าคัญเด่นชัดในการจูงใจให้บุคคลท า
พฤติกรรมที่ถูกต้อง พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราจะถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาจากการประเมิน
ตนเอง ซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่น ความพึงพอใจในตนเองความไม่พึงพอใจในตนเอง ท าให้
บุคคลรับรู้ตนเองในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน การประเมินตนเองนี้ท าให้บุคคลสามารถที่จะควบคุม
ตนเองให้กระท าพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ 

3. การปฏิบัติต่อตนเอง (Self Treatment) เป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่บุคคลกระท าต่อ
ตนเองอันเนื่องมาจากการประเมินตนเอง และจากปฏิกิริยาต่อตนเองทั้งทางด้านบวกและลบได้แก่ 
การให้รางวัลตนเอง การต าหนิตนเอง และการปรับปรุงตนเอง เป็นต้น การกระท าดังกล่าวนี้เป็นผล
มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการมีแบบอย่างแบนดูรา ได้ให้ความส าคัญของการกระท า
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ต่อตนเองว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์จะอยู่ภายใต้การควบคุมตนเองจากการให้แรงเสริมแก่
ตนเอง ในกระบวนการนี้บุคคลจะมีการตั้งมาตรฐานในการกระท าของเขา และจะมีการตอบสนองการ
กระท านั้น ในรูปแบบของการให้รางวัลแก่ตนเอง หรือการลงโทษตนเอง การให้รางวัลตนเองนี้เมื่อ
สามารถกระท าพฤติกรรมได้บรรลุเป้าหมาย จะมีผลให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะในการควบคุม
ตนเอง สามารถปรับปรุงและคงพฤติกรรมนั้นไว้ต่อไป ในด้านการลงโทษตนเองนั้นท าให้บุคคล
สามารถลดความทุกข์ใจจากการท าผิดของตน และช่วยบรรเทาการลงโทษจากภายนอกได้ตามแนวคิด
ของแบนดูรา พฤติกรรมต่อตนเองทั้ง 3 ด้าน นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะหากบุคคลใดมี
พฤติกรรมต่อตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว  ย่อมเป็นปัจจัยให้มีการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ดี ด้วยขั้นตอนการปรับพฤติกรรมและในวิธีการควบคุมตนเองมนุษย์ ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องมีความสามารถในการควบคุมการกระท าของตนเอง  และในการ
ควบคุมตนเองนั้น เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  การที่คนเราจะมี
สามารถและความพยายามที่จะมีการควบคุมตนเองนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
ของพฤติกรรม เธอเรสเซน และ มาโฮนี ่(Thoresen &Mahoney, 1974 อ้างถึงใน บุญสิทธิ์ ไชยชนะ, 
2543, หน้า 17-18) กล่าวถึงข้ันตอนการควบคุมตนเองดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) หมายถึง การที่มนุษย์นั้นได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของ
ตนเองขึ้นในการแสดงออกถึงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งด้วยตนเอง ซึ่งในการตั้งเป้าหมายนี้ จะช่วย
ให้ผู้ที่แสดงพฤติกรรม  ได้รู้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการกระท านั้นได้อย่างชัดเจน  ยกตัวอย่างเช่น ในการ
ตั้งเป้าหมายพฤติกรรม ว่า ฉันจะอ่านหนังสือให้ได้ 10 หน้าก่อนนอน ถ้าในกรณีที่บุคคลนั้นยังไม่
สามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ก็สามารถท่ีจะให้บุคคลอ่ืนช่วย จนบุคคลนั้นสามารถตั้งเป้าหมาย
ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายแต่ละครั้ง เป้าหมายที่ตั้งควรจะเป็นเป้าหมายที่เป็นจริง 
และบุคคลนั้นสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง เพราะว่าถ้าหากตั้งเป้าหมายที่บุคคลไม่สามารถปฏิบัติได้ 
อาจส่งผลให้เกิดผิดหวัง และก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ 

ขั้นที่ 2 การสังเกตและจดบันทึกด้วยตนเอง (Self-Observing and Recording) หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลนั้นๆ ได้สังเกต จดจ า หรือจ าแนกลักษณะของพฤติกรรมตนเองออก และได้
พิจารณาแล้วว่าตนเองนั้นได้แสดงพฤติกรรมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายหรือยัง ซึ่งในการสังเกตตนเองนั้น 
บุคคลมักจะ ปฏิบัติควบคู่ไปกับการจดบันทึกเสมอ และมีวิธีการสังเกตตามล าดับต่อไปนี้ 

1. การจ าแนกพฤติกรรมเป้าหมาย ว่า พฤติกรรมอะไรบ้างทีบุ่คคลจะต้องการสังเกต 
2. การก าหนดระยะเวลาที่บุคคลจะท าการสังเกต และมีการบันทึกการสังเกตได้ 
3. การก าหนดวิธีการจดบันทึก และเครื่องมือที่ใช้ในการจดบันทึกแต่ละครั้ง 
4. การสังเกต และจดบันทึกพฤติกรรม 
5. การท าแผนภาพ หรือกราฟท่ีจะแสดงถึงผลการจดบันทึก 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ เพ่ือที่บุคคลนั้นจะได้ดูข้อมูลย้อนกลับ ซ่ึงจะ 
มีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง (Self-evaluation) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินพฤติกรรมของ
ตนเองโดยการประเมินคุณค่าของพฤติกรรมจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกด้วยตนเอง ซึ่งท าให้เราได้
พิจารณาถึงพฤติกรรมที่ก าลังท าอยู่อย่างถี่ถ้วน 

ขั้นที่ 4 การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) หมายถึง การให้รางวัลเพ่ือเสริมแรง 
ให้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือท าให้พฤติกรรมที่ต้องการนั้นเพ่ิมขึ้น วิธีการโดยที่
บุคคลนั้นพฤติกรรมเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้ได้แรงเสริมนั้นด้วยตนเอง  การเสริมแรงตนเองนั้นมักจะ
เกิดควบคู่กับการตั้งเป้าหมาย กล่าวคือ บุคคลนั้นๆได้มีการตั้งเป้าหมายหรือก าหนดกฎเกณฑ์ก่อน 
แล้วจึงได้มีการเสริมแรงเกิดขึ้นตามมา บุคคลผู้เป็นเจ้าของพฤติกรรมนั้นอาจจะก าหนดด้วยตนเอง 
หรือให้บุคคลอ่ืนก าหนดให้ ซึ่งในทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) ที่จะพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ จากการเรียนรู้กฎเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติ และน าไปสู่การควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจ 

จากบทความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีการควบคุมตนเองด้วยการเรียนรู้ทางสังคมของ
แบนดูรา มี 3 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) การควบคุมตนเอง 2) การประเมินตนเอง และ      
3)การปฏิบัติต่อตนเอง ซึ่งสามารถสรุปในภาพรวมคือ ทฤษฎีการควบคุมตนเองด้วยการเรียนรู้ทาง
สังคม เป็นการปฏิบัติต่อตนเองการที่บุคคลได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต  และบุคคล
นั้นๆได้เกิดกระบวนการคิดโดยวิธีการสร้างสัญลักษณ์แทนสิ่งต่าง ๆ เมื่อน าสิ่งเหล้านั้นมาคิดวิเคราะห์
และไตร่ตรองสิ่งเหล่านั้น จนท าให้มนุษย์สามารถมองเห็นถึงวิธีการต่างๆที่จะกระท าให้เกิดผลของการ
กระท าต่าง ๆ และสามารถคิดพิจารณาว่าจะหลีกเลี่ยงผลของการกระท าที่ไม่ถูกต้อง สามารถคิด
ประเมินว่าพฤติกรรมใดบ้าง จะท าให้เกิดผลการกระท าอะไรบ้าง ซึ่งในการคิดเช่นนี้จะน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่มนุษย์จะกระท าหรือไม่กระท าท าพฤติกรรมใด ซึ่งเป็นสิ่งที่น าไปสู่กระบวนการในการ
ควบคุมตนเองเพ่ือให้มีพฤติกรรมที่ประสงค์และมีศีลธรรมอันดี โดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ คือ การที่บุคคลสามารถใช้การเรียนรู้ทางสังคมในการป้องกันตนเอง โดยเริ่ม
จากการควบคุมตนเองด้วยการนึกคิดถึงผลดีผลเสียของการสูบบุหรี่ ส่งผลต่อการประเมินตนเองว่า
พฤติกรรมที่เราจะลองสูบบุหรี่นั้น ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่ และการปฏิบัติต่อตนเอง หมายถึงการให้รางวัลตนเอง การลงโทษตัวเอง และการต าหนิ
ตนเอง ซึ่งถ้าหากบุคคลสามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้ก็อาจมีพฤติกรรมการให้รางวัลตนเอง เช่น
หากนักเรียนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้นั้นนักเรียนให้รางวัลตนเองโดยกล่าวชื่นชนตนเอง เป็นต้น 
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3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ 

 จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่า มีงานวิจัยส่วนน้อยที่
ให้เนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเองเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียน ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการควบคุมตนเองกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
งานวิจัยต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

กัญญา บุญช่วย (2535: 92 -95) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าถึง ประสิทธิภาพของการควบคุม
ตนเองที่มีต่อการสูบบุหรี่ของคนงานชายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการ
เรียนรู้ การกระตุ้นเตือน การสนทนากลุ่ม ทฤษฎีแรงจูงใจ และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยการควบคุมตนเอง เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างนั้นจะประกอบไป
ด้วยคนงานชายที่ปฏิบัติงานในโรงพยาลบาลวชิรพยาบาลที่สูบบุหรี่เป็นประจ าสมัครใจเข้าร่วม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 97 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 50 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 
47 คน ซึ่งในภายหลังการทดลองนั้นพบว่า กลุ่มทดลองนั้น มีความรู้ มีทัศนคติและมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น ซึ่งค่าเฉลี่ยจ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันน้อยลดลง แต่พบว่า
จ านวนคนงานที่สูบบุหรี่ไม่เปลี่ยนแปลง 

อังศินันท์ อินทรก าแหง (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต (ลักษณะมุ่งอนาคต –ควบคุมตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ และมีภูมิคุ้มกันทางจิต) และกลุ่มตัวแปรปัจจัยที่สังคม การสนับสนุนทางสังคม การเห็น
แบบอย่างที่ดีในการป้องกันการสูบบุหรี่ และการควบคุมการสูบบุหรี่จากผู้ปกครอง สามารถร่วมกัน
ท านายได้ร้อยละ 24.6  

จากผลงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมตนเองนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งการควบคุมตนเองนั้นเป็นการควบคุมซึ่งพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจเพ่ือการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 
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ส่วนที่ 4 การรับรู้โทษของบุหรี่ 

4.1 ความหมายของการรับรู้โทษของบุหรี่ 

  4.1.1 ความหมายของการรับรู้ 
อุบลวรรณา ภวกานันท์ และคณะ (2554) ให้ความหมายของการรู้สึกและการรับรู้ คือ การที่

อวัยวะรับความรู้สึกมหีน้าที่รับรู้ข้อมูลที่อยู่รอบๆตัว ส่งข้อมูลผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่สมอง ซึ่งจะอยู่ใน 
ของพลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึก ซึ่งพลังงานแต่ละชนิดจะรับ
พลังงานได้เฉพาะ เช่น ตารับแสง หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณหภูมิสัมผัส เป็นต้น ข้อมูลเร้าอวัยวะรับ
ความรู้สึกให้ แปรพลังงานเหล่านี้เป็นกระแสประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น 
ได้ยิน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นขบวนการรับรู้ 

นันทสารี สุขโข (2548) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับหรือ
กระบวนการของความเข้าใจที่บุคคลต้องมีการจัดการและรวบรวมสิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ซึ่งได้แก่การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้สัมผัส ออกมาเป็นผลรวมที่มีความหมาย การ
รับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ในอดีต 

สุธรรม รัตนโชติ (2553) กล่าวถึง การรับรับรู้ว่า การที่บุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้า ซ่ึงมา
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาในความรู้สึกสัมผัส (senses) โดยวิธี การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น 
การได้รส และสัมผัส หรือประสาทสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย ซึ่งบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะที่
สนใจ 

โยธิน ศันสนยุทธ (2531) ให้ความหมายของการับรู้คือ การตีความหมายการรับสัมผัส
ออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย ซึ่งในการตีความหมายนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์ หรือวิธีการ
เรียนรู้ ซ่ึงถ้าปราศจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้แต่มีพียงการรับสัมผัสเท่านั้น และ
การรับรู้เป็นสิ่งที่บุคคลเลือกหมายความว่า บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าบางอย่างที่สนใจ ไม่ได้รับรู้ไป
หมดทุกอย่าง  

จากข้อมูลข้างต้นสามารกสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นการแปลความหมายที่เกิดจากการรับจาก
สัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ และความรู้เดิม
ของผู้ที่รับสัมผัส ซึ่งในการแปลหรือตีความนี้จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นๆ หรือ
ความรู้เดิม หรือความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆแล้ว ก็จะไม่มี
การรับรู้กับสิ่งเร้านั้นๆ จะมีก็แต่เพียงการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น  

ดังนั้นสามารอธิบายได้ว่าการรับรู้โทษของบุหรี่ หมายถึง การรับรู้จากกระบวนการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้รับมา ทั้งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ว่าการสูบบุหรี่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ   
ที่ ไม่พึงประสงค์เช่น ปากมีกลิ่นเหม็น เหงือกอักเสบ ฟันพุ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ 



  49 

โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคผิวหนังเหี่ยวย่น และการสูบบุหรี่จะส่งผลให้ช่วงอายุสั้นกว่าคนที่ไม่สูบ
บุหรี่ รวมถึงการรับรู้โทษทางกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ โทษของการจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กและ
เยาวชน และโทษของการสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบการรับรู้โทษของบุหรี่ ซึ่งการรับรู้ของบุคคลแต่ละ
บุคคลนั้นมีการรับรู้แตกต่างกันไป การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับ
โรคภัยต่างๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ การับจะเกิดจากสิ่งเร้า (stimuli) ซึ่งอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมของการด าเนินชีวิต และท าให้เกิดกระบวนการรับรู้ซ่ึงประกอบด้วยการเรียนรู้ การสังเกต 
เข้าสู่กระบวนการเลือกและการแปลความหมายและก่อให้เกิดการตอบสนอง โดยท าให้เกิดความรู้สึก 
แรงจูงใจ พฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ เป็นตน 

4.2. ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

1. ผลกระทบต่อตนเอง 
 1.1 โรคมะเร็ง โดยพบมากท่ีสุดคือ โรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยมากทั้ง

ในคนไทยและท่ัวโลก โดยพบได้มากเป็นอันดับที่ 2 ของมะเร็งในผู้ชาย และเป็นอันดับที่ 4 ของมะเร็ง
ในผู้หญิง จัดเป็นโรคของผู้ใหญ่ที่มีความรุนแรงสูงมาก เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของ
โรคมะเร็งทั้งหมด โดยทั่วไปมักพบโรคนี้ได้สูงตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งจะพบได้มากในช่วงอายุ
ประมาณ 50 -75 ปี และพบได้ในผู้ชายบ่อยกว่าผู้หญิงประมาณ 2 -3 เท่า ในปัจจุบันพบผู้ป่วยใหม่
เป็นโรคมะเร็งปอดสูงถึงประมาณปีละ 1.1 ล้านคน (ในการนี้จะเสียชีวิต 0.94 ล้านราย โดยแบ่งเป็น
ผู้ชาย 0.51 ล้านราย และผู้หญิง 0.43 ล้านราย) ส่วนในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544 -2546 พบ
โรคนี้ได้ในผู้ชาย 24.9 รายต่อประชากรชาย 100,000 คน และในผู้หญิง 9.7 รายต่อประชากรหญิง 
100,000 ราย (ชนวัธน์ เทศะวิบุล, 2560)  

 1.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหรี่ท าให้กรดไขมันอิสระในพลาสมามากขึ้น 
การจับกลุ่มของเกล็ดเลือดมากขึ้น เป็นผลให้ผู้สูบบุหรี่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่      
2 เท่า ซึ่งท าให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันสูงกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 3 เท่า ในผู้หญิงสูบบุหรี่และกินยา
คุมก าเนิดจะมีโอกาสตายด้วยโรคหัวใจมากกว่าหญิงที่สูบบุหรี่แต่ไม่กินยาคุมก าเนิดถึง 10 เท่า     
(นิภาวรรณ หมีทอง, 2551) 

1.3 โรคระบบทางเดินหายใจ ควันบุหรี่จะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผิวของ
หลอดลมและถุงลม ท าให้เกิดอาการไอ และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ และถุงลมโป่ง
พองถึงร้อยละ70 (นิภาวรรณ หมีทอง, 2551) 

 1.4 โรคระบบทางเดินอาหาร สารเคมีในบุหรี่เป็นสาเหตุที่ท าให้กรดเพ่ิมขึ้น ใน
กระเพาะอาหาร ท าให้เกิดความระคายเคือง การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะและเกิดแผลในกระเพาะ
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อาหาร พบว่า ผู้สูบบุหรี่จะเสียชีวิตด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารถึง 3 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่     
(นิภาวรรณ หมีทอง, 2551) 

  1.5 ระบบสืบพันธุ์ ในผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากจะเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือนเร็วกว่าปกติ
ในผู้ชาย และพบว่าการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศบางส่วนจะท าให้สมรรถภาพ
ทางเพศลดลง (สรายุทธ นามเมือง, 2546) 

 1.6 เหงือกและฟัน ผู้ที่สูบบุหรี่จะเกิดโรคของเหงือกและฟันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 
ท าให้ฟันมีสีเหลืองและผู้ที่สูบบุหรี่นานๆฟันจะมีสีด าท าให้เกิดกลิ่นปากและฟันผุกร่อน 
 หมดประจ าเดือนเร็วกว่าปกติในผู้ชาย และพบว่าการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
อวัยวะเพศบางส่วนจะท าให้สมรรถภาพทางเพศลดลง (สรายุทธ นามเมือง, 2546) 
  1.6 เหงือกและฟัน ผู้ที่สูบบุหรี่จะเกิดโรคของเหงือกและฟันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 
ท าให้ฟันมีสีเหลืองและผู้ที่สูบบุหรี่นานๆฟันจะมีสีด าท าให้เกิดกลิ่นปากและฟันผุกร่อน 
 2. ผลกระทบต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เกิดจากควันบุหรี่ จากการศึกษาของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
อังกฤษ พบว่าการสูบบุหรี่ 1 มวน จะท าให้อายุสั้นไป 5.5 นาที ผลของผู้ได้รับควันบุหรี่ทางอ้อมนี้    
จะท า ให้มี โ อกาส เสี่ ย งต่อปัญหาสุขภาพเหมือนกับผู้ สู บบุหรี่  และสามารถสรุป ได้ดั งนี้                 
(สรายุทธ นามเมือง, 2546) 
  2.1 เด็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัวท าให้อุบัติการณ์ของโรคหลอดลมอักเสบ
และปอดอักเสบเพ่ิมมากขึ้นในเด็กทารก ขณะที่เด็กโตกว่าจะเกิดโรคของหูชั้นกลางและมีอาการหอบ
หืดมีเสมหะมากขึ้นจากพิษควันบุหรี่มากกว่าลูกหลานของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
  2.2 หญิงมีครรภ์ ที่สูบบุหรี่จะประสบปัญหาการแท้ง การตกเลือดระหว่างคลอดและ 
หลังคลอด มีการคลอดก่อนก าหนดมากเป็น 2 เท่า ของหญิงมีครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของแม่
และการได้รับควันบุหรี่ทางอ้อมในระหว่างตั้งครรภ์นี้ โดยเฉพาะการได้รับควันบุหรี่ในระยะ 6 เดือน
ก่อนการคลอด จะเพ่ิมความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อการที่ทารกตายก่อนคลอด การแท้ง 
คลอดก่อนก าหนด ทารกตายแรกคลอด โดยเฉพาะแม่ที่สูบบุหรี่วันละ 10 มวน หรือมากกว่าต่อวัน ก็
จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น 
  2.3 คนทั่วไป การได้รับควันบุหรี่ก็จะท าให้เคืองตาปวดหัว คัดจมูก เกิดอาการก าเริบ
ของหอบหืด และในผู้ที่ใส่คอนแทคเลส์ ก็จะเคืองตามากขึ้น บางคนแม้เพียงการจุดบุหรี่ก็ท าให้แพ้ได้ 
  2.4 คู่แต่งงานของผู้ที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคู่แต่งงานที่ไม่สูบบุหรี่ 
2 เท่า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 เท่า (สถาบันควบคุม
บริโภคยาสูบ, 2557) 
 3. ผลกระทบของบุหรี่ด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุการณ์จากค่าบุหรี่
และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่บ่อยขึ้น  ท าให้ขาดงานและเสียเวลาการท างานจากการ     
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สูบบุหรี่/เจ็บป่วย  เสียเศรษฐกิจชาติ ก าลังแรงงานบุคลากร รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแล
รักษาสุขภาพของผู้สูบบุหรี่กว่าปีละ 46,000 ล้านบาท (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ, 2561) 
 4. ผลกระทบของบุหรี่ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะท าให้บ้านเมืองสกปรก ควันของบุหรี่ยัง
ก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษโดยเฉพาะในสถานที่แออัด ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อรางกายได้ นอกจากนี้
บุหรี่ยังเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 

4.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ 

การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และการคุ้มครองสุขภาพการไม่สูบบุหรี่นั้นเป็นเพียงแค่การให้
ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นจะต้องมีการ
สนับสนุนด้วยการออกกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมการสูบบุหรี่ของประชาชน เนื่องจาก
กฎหมายมีความจ า เป็น อย่างมากในการควบคุมและให้คนในสังคมปฏิบัติตาม ส าหรับประเทศไทย
นั้นได้มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ โดยมติของคณะรัฐมนตรี    
ในปี พ.ศ. 2517 เริ่มที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์ และบน     
รถประจ าทาง จากนั้นมีการออกกฎหมายอ่ืนๆตามมา จนถึงปี พ.ศ. 2535 และในวันที่ 5 เมษายน 
2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพออกมาใช้ ฉบับล่าสุด ดังนี้ 

1.  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่จะ              
เป็นเครื่องมือในการต่อต้านสื่อในการโฆษณา และในการส่งเสริมการขายบุหรี่ในทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น  วิธีการโฆษณาโดยทางตรง หรือแม้แต่ในโฆษณาแอบแฝงหรือทางอ้อมที่มากับสินค้าอ่ืนๆ โดย
เหตุผลในการใช้พระราชบัญญัตินี้  คือ ในปัจจุบันสังคมไทยเราเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์           
ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งผลท าให้เกิดอุบัติการณ์โรคภัยที่ร้ายแรงแก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังส่งผลกระทบถึง
ทารกในครรภ์ และยังส่งผลเสียต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง แต่ยังไม่มีกฎหมายความคุมห้ามไม่ให้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ท าให้มีการโฆษณาและ ส่งเสริมการขายโดยวิธี ต่างๆ อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกกลุ่มของ
เยาวชน ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ ต่อต้าน ในการ ป้องกันโรค และในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซึ่งผู้วิจัย สรุปเนื้อหาและมาตราที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้           

มาตรา 26 ห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ผู้ขายหรือผู้ให้ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงอายุของ
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บุคคลนั้นก่อนแล้วแต่กรณี ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
ขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา 27 ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ขายปลีก ห้ามผู้ขายปลีกกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด 
ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เครื่องขาย 
(2) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(3) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ  
(4) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบกับสินค้าอ่ืนการ

ให้บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น แล้วแต่กรณี  
(5) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกระท าการในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ     

ณ จุดขาย 
(6) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกับ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี 
(7) เร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
(8) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิง

รางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแก่ผู้น าหีบห่อหรือสลาก
หรือสิ่งอื่นใดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(9) แสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรา 28 ห้ามผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเพ่ือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรา 29 ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขาย

ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
(3) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(4) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 
(5) สถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจประกาศก าหนดระยะห่างจากสถานที่ตามวรรคหนึ่งเพ่ือมิให้มีการ
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในระยะห่างดังกล่าวก็ได้ ในการนี้ ให้มีการจัดท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ให้ทราบถึงเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดดังกล่าวด้วย 
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(6) มาตรา 30 ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มาตรา 31 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงชื่อหรือเครื่องหมาย

ของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอ่ืนใดโดยท าให้สาธารณชนเข้าใจ
ว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ เพ่ือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือป้ายโฆษณา 

(2) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด การแข่งขันการ
ให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

(3) ในสื่อสิ่งอ่ืนใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพ่ือโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดได้ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา 32 ห้ามผู้ใดน าชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชื่อหรือเครื่องหมายของ
ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือน าชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
นั้นเพ่ือการโฆษณาชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบห้ามผู้ใดน าเข้าเพ่ือขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งใน
ราชอาณาจักร 

มาตรา 33 ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นชื่อ
หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น หรือโฆษณาโดยการน าชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมา
ตัดต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มาตรา 34 ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น าเข้าเพ่ือขายหรือเพ่ือแจกจ่ายเป็นการทั่วไป โฆษณาหรือท า
การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(2) ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคโดยวิธีสูบและมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
(3) หีบห่อของผลิตภัณฑ์ตาม (1) และ (2) 
มาตรา 35 ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุน

บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 (2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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 (3) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 (4) ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการกระท าในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการบริจาค หรือการช่วยเหลือตาม
มนุษยธรรมในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยร้ายแรงห้ามผู้ ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 มาตรา 36 ห้ามผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบแสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ       
ณ สถานที่ขายปลีก การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดงการเป็นสถานที่ขาย
ปลีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงสื่อรณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา 37 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของส่วนประกอบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม
วรรคหนึ่ง   มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบนั้น และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตรวจสอบและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขออก
ใบรับรองการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบนั้น ทั้งนี้ การออกใบรับรอง อายุใบรับรอง และการออกใบแทนใบรับรองดังกล่าว ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม
วรรคสอง  มีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ ส่วนประกอบไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีออกค าสั่งห้ามขาย ห้ามน าเข้าหรือให้ท าลายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ผลิตหรือน าเข้านั้น และประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงค าสั่ง ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสอง หรือการท าลาย หรือการประกาศตาม
วรรคสี่ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของประชาชน กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้รัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิค ทางวิชาการ หรือเรื่องท่ีต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็ได้ 
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มาตรา 38 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักรต้องด าเนินการให้หีบ
ห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบมีขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งลักษณะการแสดง
เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ก่อนที่จะน าออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่
จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความ ตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควร
ปรับปรุงประกาศตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ทุกสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ในกรณี ที่
มีความจ าเป็น คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงประกาศดังกล่าวในก าหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็
ได ้

มาตรา 39 ห้ามผู้ใดผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือขายในราชอาณาจักร ประเภท บุหรี่
ซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ ากว่ายี่สิบมวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตห้ามไม่ให้มีการแบ่ง
ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

 มาตรา 40 ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร มีหน้าที่ส่งข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณการผลิตหรือการน าเข้าในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายได้ ค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 35 รายงานประจ าปี งบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว และข้อมูลอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ (พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560  ราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 -47, 2560) 

2.  พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือมีการ
ก าหนดและการควบคุมการสูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเหตุผลใน
การมีพระราชบัญญัตินี้ คือ เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ ว่า ควันบุหรี่นั้นส่งผลเสียแก่สุขภาพของผู้สูบ 
และผู้ ที่ไม่สูบที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับผู้สูบบุหรี่ และยังมีเหตุผลหลายประการ และนอกจากนั้น ยังได้มี
การพิสูจน์ได้ อีกว่า ในการผู้ที่สูบบุหรี่ต้องสูดควันและพ่นควันออกนั้น ซึ่งผู้อ่ืนที่สูดควันเข้าไปก็ยัง
ส่งผลเสียแก่สุขภาพของผู้นั้น สามารถสรุปได้ว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับควันก็ส่งผลเสียได้
เท่ากันตัวผู้สูบเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก ซึ่งมีเหตุสมควรที่จะคุ้มครองไม่ให้เด็กต้องรับควัน
บุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยวิธีการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และในบางสถานที่ อาจจะมีการจัด
อาณาเขตบริเวณให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้  
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มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศประเภทหรือชื่อ
ของสถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่
และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่ก าหนดตามมาตรา 41       
วรรคสอง 

มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ
สถานที่ท างาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด าเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ
ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
 (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่ 
 (3) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามที่รั ฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการ 
มาตรา 44 ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศก าหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 41วรรคสอง 

ผู้ด าเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่ 
 (2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอ่ืนใดอัน

เปิดเผยเห็นได้ชัด 
 (3) มีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค านึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
 (4) แสดงสื่อรณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 (5) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามที่รั ฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการ 
มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) 

ที่ผู้ด าเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

มาตรา 46 ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็นเขตปลอด
บุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ใน
กรณีท่ีมีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งตามสมควรแล้ว 
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ผู้ด าเนินการนั้นไม่มีความผิด (พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560”ราชกิจจานุเบกษา  
5 เมษายน 2560), หน้า 27 -47) 

 

4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้โทษของบุหรี่ 

นิพนธ์ กุลนิตย์ (2537: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเริ่มและเลิกสูบบุหรี่ของ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของปัจจัยเชิง
สุขภาพนั้น อันดับแรกคือการไม่ทราบว่าท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองและไม่ทราบว่าท าให้เกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง รองลงมาอันดับสองคือไม่เคยเห็นคนเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่อันดับสามคือไม่ทราบว่าท า
ให้เกิดโรคมะเร็งปอด  

จริยา โกสินทร์ (2542: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการเป็ดรับสาร ความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมปลายสี่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมปลายที่มี
สถานที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่ม 
นักเรียนชั้นประถมปลายที่อ่านหนังสือการ์ตูน และกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสารเกี่ยวกับบุหรี่ผ่าน
สื่อวารสาร นิตยสาร  

ณัฏฐินี จันทร์ก้อน (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ที่มี
การรับรู้ความรุนแรงของพิษที่เกิดจากบุหรี่ต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากผลงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้โทษของการสูบบุหรี่นั้นนั้นเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  ซึ่งการรับรู้โทษของบุหรี่นั้นจะส่งผล
พฤติกรรมการตัดสินใจในการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ 
 

ส่วนที่ 5 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

5.1 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น 

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและการเข้าสังคม เมื่อ
เยาวชนติด บุหรี่แล้วจะเกิดความยากล าบากในการเลิกสูบบุหรี่ ดังนั้นนักวิชาการ หน่อยงานต่างๆ 
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จึงควรมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ รวมทั้งควร
เน้นการเพ่ิมความรู้และทักษะคติด้านบวก ต่อการไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ศักยภาพของตนเองและเพ่ิม
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ทักษะในการปฏิเสธเมื่อมีผู้ชักชวนให้สูบบุหรี่ ซึ่งการป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้ง โรงเรียน  ครอบครัว และชุมชน (Muller-Riemenschneider, 
Bockelbrink, Reinhold, Rasch, Greiner, & Willich, 2008 อ้างถึงใน สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2557)   
ในอดีตที่ผ่านมามีวิธีป้องกันการสูบบุหรี่ส าหรับเยาวชนหลายรูปแบบแต่ที่ได้ผลดีมี ดังนี้  

1. การให้สุขศึกษาในโรงเรียน สุขศึกษาท่ีให้ประกอบด้วย  
 1) การสอนให้เยาวชนรู้จักอิทธิพลทางสังคม หรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลใน การกระตุ้น

ให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ เช่น การโฆษณาของบริษัทยาสูบ แรงกดดันจากเพ่ือนๆ พร้อมทั้งมีการจัดการ 
ประชุม              เชิงปฏิบัติการต่อต้านการโฆษณาการขายบุหรี่ให้แก่เยาวชน  

 2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่ และทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่  
 3) ค้นหาความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับยาสูบ กระตุ้นให้มีการปรับตัวในเชิงบวก เกี่ยวกับ

อารมณ์ ความเครียด และแรงกดดันจากเพ่ือนๆ  
 4) ช่วยเยาวชนพัฒนาทักษะในการมีสัมพันธภาพกับ บุคคลอ่ืน เสริมสร้างความ

มั่นใจในตนเอง แนะน ากลยุทธ์ในการยอมรับกฎและข้อจ ากัดต่างๆ ฝึกทักษะการคิด อย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา และความสามารถในการรู้เท่าทันสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ  

 5) บรรจุเนื้อหา เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  
เข้าสู่หลักสูตรในโรงเรียน  

 6) การป้องกันการสูบบุหรี่โดยการใช้การช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน  
 7) ฝึกอบรมครูให้มีทักษะในการช่วยป้องกันการสูบบุหรี่  
 8) สอน 20 ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่  
 9) ให้สุขศึกษาเก่ียวกับวิธีการสร้างข้อตกลงสาธารณเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่  

(Leiva, Estela, Torrent, Calafat, Bennasar, & Yáñez, 2014; Voogd, 2014; Stathopoulos & 
Sourtzi, 2013 อ้างถึงใน สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2557)    
 2. การมีส่วนร่วมของครอบครัว เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี่
ในเยาวชน โดย  
  1) กระตุ้นผู้ปกครองให้ มีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการสูบบุหรี่  
  2) ให้ผู้ปกครองเรียนรู้สถานการณ์ที่เสี่ยงส าหรับเยาวชน  
  3) สร้างกฎและข้อจ ากัดต่างๆภายในครอบครัว  
  4) เข้มงวดต่อกฎการสูบบุหรี่ในครอบครัว  
  5) สร้างครอบครัวปลอดบุหรี่  
  6) ป้องกันเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่  
  7) ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีภายในครอบครัว และ  
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  8) เพ่ิมความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว (Leiva, Estela, Torrent, Calafat, 
Bennasar, & Yáñez, 2014; O’Byrne, Haddock, & Poston, 2002; Jackson, Bee-Gates, & 
Henriksen, 1994)  
 3. การใช้ internet การใช้ internet มีผลกระทบต่อการสูบบุหรี่และพฤติกรรมสุขภาพของ
วัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ internet ซึ่งโปรแกรมช่วยป้องกันการสูบบุหรี่
โดยใช้ internet ที่ผ่านมามักจัดสัปดาห์ ละครั้ง ถึง เดือนละครั้ง ใช้เวลา 1-7 เดือนต่อโปรแกรม 
ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง (Buller, Borland, Woodall, 
Hall, Hines, Burris-Woodall, et al., 2008) โดยมีการฉายมัลติมีเดีย การ สะท้อนกลับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่เป็นรายบุคคลโดยส่งข้อมูลทาง internet การพูดคุยทางห้องสนทนา การถาม- ตอบ 
(ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) 
 สรุปว่าในการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นนั้น ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตัววัยรุ่น เช่น ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน รวมถึงสื่อต่างๆ ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันการสูบ
บุหรี่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการมีพฤติกรรมห่างไกลจากบุหรี่ของวัยรุ่น 
 

5.2 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของมนุษย์ และเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ตัวบุคคลมากที่สุด 
เป็นสถานบันที่จะท าหน้าที่ก าหนดสถานภาพ บรรทัดฐานและค่านิยมเบื้องต้นของบุคคล และเป็น
สถาบันที่จะแนะแนวทางในการปฏิบัติตนและการปูพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางสังคมของบุคคลในอนาคตข้างหน้า และบทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีดังต่อไปนี้  

1. การสร้างสมาชิกซ่ึงเป็นจุดเริ่มตนของครอบครัว 
2. การก าหนดสถานภาพของบุคคล ตามสถานภาพของบิดามารดา  
3. การอบรมเรียนรู้ระเบียบของสังคม การถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สมาชิกในครอบครัว เป็น

การหลอมทางบุคลิกภาพของบุคคลเช่นการพดู การแต่งกายการด ารงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้แบบ
แผนและ วิธีปฏิบัติตนตามทางสังคม 

4. การคุ้มครองและท านุบ ารุงครอบครัวครอบครัวได้แก้ การท านุบ ารุงร่างกายกายให้
สมาชิกในครอบครัว สามารถประกอบภารกิจหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ านุบ ารุง
คุณภาพได้แก่การให้ การศึกษาอบรมเพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ สิ่งแวดล้อม  

5. โครงสร้างทางสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัว
เดี่ยว มากขึ้นท าให้การสนับสนุนและการดูแลทางด้านจิตใจลดน้อยลง เด็กๆในครอบครัวถูกทอดทิ้ง
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มากขึ้น มีความเครียดในครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ต่างๆก็ตองท างานเลี้ยงครอบครัวเวลาที่จะ
มีให้กันและกันในครอบครัวลดน้อยลงถ้าเป็นสมัยเดิม การมีปู่ย่า ตายาย ก็จะช่วยให้เด็กมีที่ปรึกษา 
เด็กไม่หว้าเหว่สับสน เช่นทุกวันนี้ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2552 : หน้า 25-27 ) สภาวการณ์
ปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในภาวะที่อ่อนแอลงอันเนื่องมาจากโครงสร้างทางสังคม เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่สอดคล้องกับสถานการณ์เด็กสูบบุหรี่ในปัจจุบันดังนั้นหากสถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็งก็จะ
ส่งผลให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงในการสูบบุหรี่หรือสารเสพติดได้ ดังนั้น  ครอบครัวจึงมีอิธิพลอย่างยิ่ง 
ครอบครัวจึงควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเด็ก เพ่ือส่งผลให้เด็กมีเป้าหมายและ
อนาคตที่ดีและเหมาะสม 

ตามผลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่า ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่างๆในวัยรุ่น การจะตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ผู้ปกครองจะเป็นคนก าหนดซึ่งหมายความว่า
หากวัยรุ่นมีปัญหา แล้วผู้ปกครองสนใจที่จะช่วยเหลือในการแก้ไขโดยที่ไม่มีอารมณ์ไม่พอใจร่วมด้วย
จะท าให้วัยรุ่นเกิดความอบอุ่นและพร้อมที่จะบอกเล่าปัญหานั้นๆให้ผู้ปกครองและน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ, 2558) 

5.3 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้มี
ก าหนดก าหนดให้ “โรงเรียน” ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด หมายความ
ว่า ภายในรั้วโรงเรียน ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักส่วนตัวหรือที่ใดๆก็ตาม ดังนั้น การที่
จะท าให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ได้แนะการปฏิบัติของนโยบายกระทรงสาธารณสุขว่า การที่จะก้าวไปสู่การเป็น “โรงเรียนปลอด
บุหรี่” ควรปฏิบัติดังนี้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559) 

1. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่หน้าเสาธง ด้วยการมอบ
ป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ที่ขอรับจากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ให้กับ
ผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือให้ผู้บริหารตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินการเพ่ือให้
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถด าเนินการได้ทุกช่วงของปีการศึกษา โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้ถึงวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายในโรงเรียน 

2. ประกาศนโยบายในที่ประชุมครูและที่ประชุมผู้ปกครอง เช่น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัด
ล าปาง ประกาศนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมาย
ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบนโยบายและมาตรการ
เหล่านั้น 
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3. ติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ประตู
โรงเรียน ป้ายชื่อโรงเรียน รั้วโรงเรียน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน เป็นต้น 

4. จัดท าป้ายไวนิลหรือป้ายผ้าขนาดใหญ่ ที่มีข้อความ  “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย” ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น ใช้เดินรณรงค์ในชุมชน ใช้ในงานกีฬาหรือประเพณี
ของโรงเรียนหรือชุมชน เป็นต้น เมื่อใช้ในการเดินรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ แล้ว สามารถน ามาติดตาม
จุดต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย 

5. ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ สติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ตามประตูห้องเรียน ห้องท างาน 
หรือส านักงานต่าง ๆ รวมถึงห้องน้ า หอประชุม และพาหนะของโรงเรียน 

ภายหลังการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมายแล้ว จะต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน เพ่ือเน้นย้ าความส าคัญของนโยบายนี้ พร้อม
ทั้งสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวกับบุหรี่อย่างสม่ าเสมอ 

2. ท าให้บุคลากรจดจ าและซึมซับนโยบายนี้ โดยการท าให้บุคลากรเห็นข้อความหรือรูปภาพ
ที่สื่อถึงนโยบายนี้อย่างสม่ าเสมอ เช่น โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิชยการ จัดท าข้อความและ
รูปภาพ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ขึ้นแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ (desktop) ทุก
เครื่องในโรงเรียน 

3. จัดท าจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงนโยบายนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติตาม 

4. แจ้งให้ชุมชนที่มาใช้บริการสถานที่ของโรงเรียนให้ทราบถึงนโยบาย และท าข้อตกลงกับ
ผู้ใช้บริการว่า ผู้เข้าร่วมงานต้องงดสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน 

5. เดินรณรงค์ในชุมชน โดยถือแผ่นป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” รวมทั้ง
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
1. ขอความร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งภาคี

เครือข่าย/ผู้ใช้บริการ/ผู้น าชุมชนทุกชุมชนให้ทราบถึงนโยบายของโรงเรียน 
2. ท าหนังสือเวียนถึงผู้น าชุมชนโดยรอบโรงเรียนขอความร่วมมือให้ประกาศเสียงตามสาย

แจ้งนโยบายของโรงเรียนให้ประชาชนในชุมชนทราบ 
3. และท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่าการประกาศนโยบาย คือ การมีมาตรการที่เฝ้าระวังไม่ให้มีการ

สูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน เพราะไม่เช่นนั้น นโยบายที่ประกาศออกมา จะหมดความศักดิ์สิทธิ์
ทันท ี(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2553) 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนในสถานศึกษาพบว่า ปัจจัย 
ส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนในสถานศึกษาในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 
ปัจจัยน า ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ทัศนคติ ความเชื่ออ านาจในตนเอง การรับรู้ผลกระทบของการสูบบุหรี่ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยเสริม ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว บุคคลที่ประทับใจหรือ
เคารพ และแรงสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ สื่อและหลักสูตรหรือนโยบายเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ 
 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุรี่ในวัยรุ่นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะ จากตัวเยาวชนเอง ครอบครัวและชุมชน สถานศึกษา เพ่ือน ในการขับเคลื่อนให้เยาวชน
ห่างไกลจากบุหรี่จึงควรน าองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นพ้ืนฐานในการค้นหาแนวทางการป้องกันและลด
การสูบบุรี่ในเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ และควรสร้างแนว ปฏิบัติที่เยาวชนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
การทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างครอบคลุมจะช่วยชี้น ากรอบแนวคิด ในการวิจัย และวิธีการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการส่งเสริมการป้องกันและลดการสูบบุรี่ในเยาวชนที่สอดรับกับ 
เยาวชน ครอบครัว และสังคมรอบข้างเยาวชนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ (2558) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและ     
ลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน การท าหน้าที่ของครอบครัว และชุมชนที่มีต่อเยาวชนใน
การป้องกันและลดการสูบบุหรี่ และพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยใช้
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ในต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ได้แบ่งการด าเนินงานวิจัยเป็น 3 ระยะ กลุ่มเป้าหมาย 257 คน ผลการส ารวจพบว่ามีเยาวชนสูบ บุหรี่ 
29 คน ไม่สูบบุหรี่ 228 คน ผลจากแบบสอบถามพบว่า สิ่งที่ครอบครัวปฏิบัติมากที่สุดเพื่อช่วยป้องกัน
และลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนคือ สมาชิกในครอบครัวไม่ท าร้ายร่างกายกัน การที่สมาชิกในครอบครัว
เข้าใจเรื่องบุหรี่และ เชื่อมั่นในตัวเยาวชนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ การมีความคิดเห็นและปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และ การรับฟังปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเยาวชน 29 คนที่
สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ติดนิโคตินในระดับน้อย จากการสนทนากลุ่มได้แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่
ส าหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ครอบครัวควรเฝ้าระวัง
ไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่ และห้ามเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ 2) ครอบครัวเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่ 3) 
สร้างครอบครัวอบอุ่น 4) ให้สุขศึกษาเรื่องบุหรี่ 5) ส่งเสริมการออกก าลังกาย 64 ส่วนแนวทางในการ
ลดการสูบบุหรี่ส าหรับเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดังนี้ 1) การท าโทษ 2) 
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สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 3) ส่งเสริมการออกก าลังกาย 4) การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ 5) 
การสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในชุมชน  

ชาริน สุวรรณวงศ์, ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ ผลการวิเคราะห์อภิมานพบว่า โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้ปกครอง ครู และเพ่ือน มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่ม
วัยรุ่น และโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ มีผลต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น และผลการสังเคราะห์แก่นเรื่อง พบว่า มี 4 แก่นเรื่องที่ส าคัญที่มี
ผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ การด าเนินนโยบายป้องกันการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน บทบาทในการป้องกันการสูบบุหรี่ของครู บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี่ และการท าหน้าที่ของ
ครอบครัว 

จากผลงานวิจัยข้างต้นพบว่า การเด็กจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างไรนั้น สิ่งแวดล้อม
รอบข้างมีผลกับตัวเด็กเสมอ เช่นงานวิจัยข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นว่า การที่เด็กจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่นั้น 
ครอบครัวมีอิธิพลอย่างสูงในการส่งผลต่อพฤติกรรม เช่นในครอบครัวคนที่ไม่สูบบุหรี่จ านวน 228 คน
นั้น พบว่าครอบครัวมีการไม่ท าร้ายร่างกายกัน สมาชิกในครอบครัวเข้าใจเรื่องบุหรี่และ เชื่อมั่นในตัว
เยาวชนว่าจะไม่ยุ่งเก่ียวกับบุหรี่ การมีความคิดเห็นและปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเอ้ืออาทร และ 
การรับฟังปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าการส่งเสริมการป้องกันการสูบ
บุหรี่นั้น มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่จะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

 

ส่วนที่ 6 อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่  

6.1 ความหมาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2543 ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อ หมายถึง ติดต่อให้
ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักน าให้รู้จักกัน  

Heinich และคณะ (1996) อ้างถึงใน อภิญญา ศุภเสถียร (2555) ได้ให้ความหมายของสื่อว่า 
หมายถึง ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และคณะยังได้ขยายความเพ่ิมเติมอีกว่า สื่อ มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาติน มีความหมายว่า ระหว่าง (between) หมายถึง อะไรก็ตามซึ่งท าการบรรทุกหรือน าพา
ข้อมูลหรือสารสนเทศ สื่อเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดสารกับผู้รับสาร  
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A. J. Romiszowski (1992) ซึ่งได้ให้ความหมายของสื่อว่า หมายถึง ตัวน าสารจาก
แหล่งก าเนิดของการสื่อสาร (ซึ่งอาจจะเป็นมนุษย์ หรือวัตถุท่ีไม่มีชีวิต ) ไปยังผู้รับสาร (ซึ่งในกรณีของ
การเรียนการสอนก็คือ ผู้เรียน)  

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า สื่อ หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งก าเนิดของ
สารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่น าพาสารจากแหล่งก าเนินไปยังผู้รับสาร เพ่ือให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์
ของการสื่อสาร 

6.2 ประเภทของสื่อ 

นฤมล โล่ห์ทองค า (2553) ได้ให้ความหมายและประเภทของสื่อออกตามลักษณะได้เป็น 3 
ประเภท คือ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระ
ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียน หรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์      
มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ 

2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ 
หรือเครื่องมือที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วิดีทัศน์) แถบบันทึกเสียง 
ภาพนิ่ง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น 

3. สื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภทที่กล่าวไปแล้ว ยังมีสื่ออ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี สื่อที่กล่าวนี้ ได้แก่  

 3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถถ่ายทอด สาระความรู้ แนวคิดและ ประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน เช่น บุคลากรในท้องถิ่น 
แพทย์ ต ารวจ นักธุรกิจ เป็นต้น     

3.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ตัวผู้เรียน เช่น พืชผักผลไม้ ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

3.3 กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียน
ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การ
ปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และ การประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต การ
จัดนิทรรศการ การท าโครงงาน เกม เพลง เป็นต้น 

https://www.gotoknow.org/user/narumol-loto/profile
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3.4 วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เพ่ือประกอบการ
เรียนรู้ เช่น หุ่นจ าลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง เป็นต้น 

6.3 อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าสื่อต่างๆมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่สูบหรือไม่สูบบุหรี่
ได้ และจะพบอีกว่า ตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งใน
ปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆ พบว่า มีสื่อหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของ
เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไข เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรอดพ้นจากปัญหาการเสพติดบุหรี่  รวมถึงให้พ่อแม่ร่วมกัน
ตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อ ที่จะท าให้บุตรหลานของท่านเป็นเด็กที่สูบบุหรี่ในอนาคต  ในเด็กที่ดูโทรทัศน์
มากๆจะท าให้ริเริ่มสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น  

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาเรื่อง television viewing and initiation of smoking among 
youth โดย pradeep p. gidwani วารสาร prediatrics ปี 2002 พบว่า การที่เด็กดูโทรทัศน์มากๆ มี
ผลต่อการเริ่มต้นสูบบุหรี่ของเด็ก โดยนักวิจัยได้ศึกษาเด็กเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปี พบว่า เด็กที่ดู
โทรทัศน์วันละมากกว่า 5 ชั่วโมง จะตัดสินใจเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือจากร้อยละ 4.8 
เป็น ร้อยละ12.3  (เพ่ิมข้ึน 5.99 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ดูโทรทัศน์วันละน้อยกว่า 2 ชั่วโมง)  

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า ผู้ปกครองควรจะควบคุมการดูโทรทัศน์ของบุตรหลานไม่ให้มาก
จนเกินไป การอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเต็มไปด้วยเรื่องสูบบุหรี่ ผลงานวิจัยเรื่อง smoking scenes in 
japanese comic : preliminary study โดย snakahara ในวารสาร tobacco control ปี 2005 
พบว่า หนังสือการ์ตูนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กๆ ทั่วโลก คณะวิจัยเก็บข้อมูลจากนิตยสารการ์ตูนที่
ได้รับความนิยมสูงสุด 4 ฉบับ มีฉากที่ตัวละครสูบบุหรี่ มีอุปกรณ์ หรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับบุหรี่ การพูด
ถึงบุหรี่ และการพูดถึงอารมณ์ขณะสูบบุหรี่ ว่ามีความถี่มากน้อยเพียงใด และมีการ์ตูนเรื่องใดบ้าง 
สรุปได้ว่าการ์ตูนนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่แฝงอยู่มากและมีผู้อ่านส่วนหนึ่งตัดสินใจสูบบุหรี่ตาม
การ์ตูน (ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์, 2554)  ไม่แปลกใจที่งานวิจัยพบว่า ภาพการสูบบุหรี่ในการ์ตูนมีผลท า
ให้เด็กจ านวนหนึ่งตัดสินใจ สูบบุหรี่จากการ์ตูนญี่ปุ่นโดยใช้กลยุทธ์ ใช้ตัวเอกที่เป็นฮีโร่นักฟุตบอลเป็น
สื่อให้เด็กญี่ปุ่นชอบกีฬาฟุตบอล วัยรุ่นญี่ปุ่นจึงชอบฟุตบอลและเล่นฟุตบอลกันจนเป็นแชมป์เอเชีย มี
หลักฐานว่า บริษัทบุหรี่จ้างดาราและผู้สร้างหนังเพ่ือให้มีฉากสูบบุหรี่ในหนัง เพ่ือท าให้วัยรุ่นสูบบุหรี่
ตาม  จึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจเหมือนกัน หากพบว่า บริษัทบุหรี่จ้างนักเขียนการ์ตูนเพ่ือให้มีภาพสูบ
บุหรี่ในการ์ตูน ( ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2554)  
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อิทธิพลจากสื่อที่พบมากในปัจจุบันคือสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นจุดเริ่มต้นกระแสของสื่อโฆษณา 
สื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้เกิด
แรงจูงใจ ที่จะเชื่อและนิยมชมชอบ ในผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามการ
โฆษณาบุหรี่ แต่บางประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้าม ก็มีการโฆษณาทุกรูปแบบ ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลก ตาม
การสื่อสารไร้พรมแดน ในปัจจุบัน เยาวชนสามารถรับรู้สื่อโฆษณาบุหรี่ของต่างประเทศได้ ทั้งทาง
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทางวิทยุ และโทรทัศน์ นอกจากนี้ กลยุทธ์ในการโฆษณาแฝงของ
อุตสาหกรรมบุหรี่ ที่หลีกเลี่ยงกฎหมายก็มีมาก คือ การจดทะเบียนการค้า โดยใช้สัญลักษณ์ตราบุหรี่
เป็นสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องเรือน ของใช้ต่างๆ และบริษัทท่องเที่ยว และการ
สนับสนุนต่างๆ ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น การจัดแสดงดนตรี การจัดแข่งรถให้วัยรุ่น การแสดง
แบบเสื้อให้กลุ่มสตรี และการแจกสมุดหรือหนังสือ ที่มีตราบุหรี่ให้แก่เด็กเล็ก ในต่างประเทศ ยังมีการ
โฆษณาแฝงทางภาพยนตร์ โดยให้ดาราที่เป็นที่ชื่นชอบสูบบุหรี่ และให้เห็นสัญลักษณ์ของบุหรี่นั้นด้วย 
การโฆษณาทุกรูปแบบ จะเน้นที่ความโก้เก๋ ทันสมัย และเร้าใจ ซึ่งส่งผลอย่างมากในการส่งเสริมให้สูบ
บุหรี่ เยาวชนจึงมีแนวโน้มที่จะ สูบบุหรี่ยี่ห้อที่มีการโฆษณา บ่อยๆ (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2560) 
 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสื่อนั้นมีหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง เช่นสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และในโลกปัจจุบันมีสื่อที่เป็นอินเตอร์ไร้พรมแดนซึ่งเด็กทุกคนมีสิทธิ์
เข้าใช้อย่างทั่วถึง จึงอาจมีโฆษณาแอบแฝงการสูบบุหรี่ หรือแม้กระทั่งการแสดงออกของตัวละครใน
โทรทัศน์ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หากไม่มีมาตรการควบคุมดูแลที่เหมาะสมอาจท าให้เด็กเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้นได้  

 สามารถสรุปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ได้ว่า อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 
หมายถึงการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการชักจูงให้นักเรียนไม่สูบบุหรี่ และการรับรู้โทษของบุหรี่ ตามสื่อ
ต่างๆ ทั้งการรับรู้โทษของบุหรี่จากสถานีวิทยุกระจายเสียง การรับรู้โทษของบุหรี่จากโทรทัศน์ การ
รับรู้โทษของบุหรี่จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ รวมทั้งการรับรู้โทษของบุหรี่
จากหนังสือพิมพ์ และการรับรู้โทษของบุหรี่จากป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ทั้งในข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคล
ในครอบครัว การสูบบุหรี่ของเพ่ือน ประเภทของโรงเรียน และปัจจัยที่ที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง 
การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการ
สูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ จึงได้กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-ระดับชั้นเรียน 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 
-สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
-การพักอาศัย 
-การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 
-การสูบบุหรี่ของเพ่ือน 
-ประเภทของโรงเรียน 
 

ตัวแปรตาม 

-การควบคุมตนเอง 
-การรับรู้โทษของบุหรี่ 
-การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 
-การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 
-อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 
 

 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
 1. ประชากร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

3. ตัวแปรที่จะศึกษา 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมที่ก าลังศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด  50  
โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 43 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนชายที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 4,015 คน (ส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม, 2561)  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

จ านวนประชากร (คน) 

ล าดับ ประเภทโรงเรียน ป.4  ป.5  ป.6  รวม 

1 โรงเรียนประถมศึกษา 941 1014 980 2,935 
2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 348 338 394 1,080 

 
รวม 1,289 1,352 1,374 4,015 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  ที่ก าลังศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 365 คน ซึ่งได้มาจากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามสูตร Yamane (1973: 887, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 
2546 : 135) โดย  ผู้วิจัยได้ก าหนด ที่ระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนี้ 
 

สูตร   
 

     
 

 
 เมื่อ n หมายถึง ขนาดตัวอย่างเมื่อทราบประชากร 
  N หมายถึง กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
  e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05  

แทนค่าจากสูตร ดังนี้ คือ      

             

  (    )(    ) 
 

 

                  
    

       
 

             

               
    

     
 

 

= 365 
 

 จากการค านวณ จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 365 คน และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi –Stage Random Sampling) ดังนี้ 
 1. สุ่มโรงเรียนแต่ละประเภทมาจ านวนร้อยละ 30 โดยการจับสลาก ได้โรงเรียนประเภท
ประถมศึกษามา จ านวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามาจ านวน 2 โรงเรียน 
 2. สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตาม
โรงเรียน และระดับชั้นเรียนดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ล าดับ ประเภทโรงเรียน ป.4  ป.5  ป.6  รวม 

โรงเรียนประถมศึกษา 
1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 6 11 9 26 

2 โรงเรียนวัดบางแขม 2 4 4 10 

3 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 37 45 36 118 
4 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 14 14 12 40 

5 โรงเรียนวัดวังตะกู 3 3 4 10 

6 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 2 2 3 7 
7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 10 6 6 22 

8 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 5 8 6 20 

9 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 2 3 1 6 
10 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 2 3 1 4 

11 โรงเรียนบ้านล าพยา 3 2 2 7 
12 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 6 11 9 26 

รวม 85 100 85 270 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
1 โรงเรียนวัดตาก้อง 10 10 14 34 

2 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 20 20 21 61 

 รวม 30 30 35 95 
 
 
 
 
 



  71 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น 
2. ข้อมูลด้านบุคคล 

1.1 ระดับชั้นเรียน แบ่งเป็น   
1.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  1.1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  1.1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็น 
  1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 

1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

1.3 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง แบ่งเป็น 
    1.3.1 วันละน้อยกว่า 20 บาท 

1.3.2 วันละ 20 –50 บาท 
1.3.3 วันละ 51 -100 บาท 
1.3.4 วันละ มากกว่า 100 บาท 

1.4 สถานภาพสมรสของบิดามารดา แบ่งเป็น 
  1.4.1 บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน 

1.4.2 บิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่าร้าง 
1.4.3 บิดา หรือมารดา เสียชวีิต 

1.5 การพักอาศัย แบ่งเป็น 
  1.5.1 พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา 
  1.5.2 พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา 
  1.5.3 พักอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย 
  1.5.4 พักอาศัยอยู่กับ ญาติ เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก อื่นๆ 
1.6 การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 
  1.6.1 สูบ  (โปรดระบุว่าใครสูบ) 
  1.6.2 ไม่สูบ 
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1.7 การสูบบุหรี่ของเพ่ือนในกลุ่ม 
  1.7.1 สูบ   
  1.7.2 ไม่สูบ 
1.8 ประเภทของโรงเรียน 
  1.8.1 โรงเรียนประถมศึกษา 
  1.8.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

  2. การควบคุมตนเอง 
  3. การรับรู้โทษของบุหรี่ 
  4. การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 
  5. การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 
  6. อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 
 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่นักเรียนชายระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย แบบสอบถาม 7 ส่วน ดังนี้ 
 
สวนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบบุหรี่ของ
เพ่ือน และประเภทของโรงเรียนลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดแบบตรวจสอบรา ยการ        
(Check lists) จ านวน 6 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 23 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดังนี้ 

 

น้อยที่สุด      หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับน้อยท่ีสุด     
น้อย หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับมาก 
มากที่สุด หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวกจะ

ได้คะแนน 1 -5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อความนิเสธ                 
(ข้อ2.1.4 ,2.2.3) จะให้คะแนนกลับกัน 
 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับการมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (Best, 1981 อ้างถึงใน อิทธิพล   โพธิ์ทองค า, 
2554) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ใน 
ระดับน้อยที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
ในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่  
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดังนี้ 

น้อยที่สุด      หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด     
น้อย หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับมาก 
มากที่สุด หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวกจะ

ได้คะแนน 1 -5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อความนิเสธ (ข้อ 8) จะให้
คะแนนกลับกัน  
 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินระดับการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (Best, 1981 อ้างถึงใน อิทธิพล โพธิ์ทองค า, 
2554) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการ 
ป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการ 
ป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการ 
ป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการ 
ป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการ 
ป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้โทษของบุหรี่ 
 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 11 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดังนี้ 

น้อยที่สุด      หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด     
น้อย หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับมาก 
มากที่สุด หมายถึง  ผู้ตอบมีการปฏิบัติตามข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวกจะ

ได้คะแนน 1 -5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อความนิเสธ (ข้อ 7) จะให้
คะแนนกลับกัน  
 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินระดับการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (Best, 1981 อ้างถึงใน อิทธิพล โพธิ์ทองค า, 
2554) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนมีการรับรู้โทษของบุหรี่ 
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนมีการรับรู้โทษของบุหรี่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีการรับรู้โทษของบุหรี่ 

ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีการรับรู้โทษของบุหรี่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีการรับรู้โทษของบุหรี่ในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 5 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว  
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดังนี้ 

 

น้อยที่สุด      หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับน้อยที่สุด     
น้อย หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับมาก 
มากที่สุด หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับมากที่สุด 
 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวกจะ

ได้คะแนน 1 -5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ  
 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินระดับการได้รับการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัวใน

การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (Best, 
1981 อ้างถึงใน อิทธิพล โพธิ์ทองค า, 2554) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกัน 
การสูบบุหรี่จากครอบครัวในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกัน 
การสูบบุหรี่จากครอบครัวในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกัน 
การสูบบุหรี่จากครอบครัวในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกัน 
การสูบบุหรี่จากครอบครัวในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกัน 
การสูบบุหรี่จากครอบครัวในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนที ่6 การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน  
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดังนี้ 

 

น้อยที่สุด      หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับน้อยที่สุด     
น้อย หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับมาก 
มากที่สุด หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับมากที่สุด 
 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวกจะ

ได้คะแนน 1 -5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ  
 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับการได้รับการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียนใน

การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (Best, 
1981 อ้างถึงใน อิทธิพล  โพธิ์ทองค า, 2554) 

 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมการป้องกันการสูบ 

บุหรี่จากโรงเรียนในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกันการสูบ 

บุหรี่จาก โรงเรียนในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกันการสูบ 

บุหรี่จาก โรงเรียนในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกันการสูบ 

บุหรี่จาก โรงเรียนในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการป้องกันการสูบ 

บุหรี่จาก โรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 7 อิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่  
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 8 ข้อ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ดังนี้ 

 

น้อยที่สดุ      หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับน้อยที่สุด 
น้อย หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับน้อย 
ปานกลาง หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับปานกลาง 
มาก หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับมาก 
มากที่สุด หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับผู้ตอบในระดับมากที่สุด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความทางบวกจะ

ได้คะแนน 1 -5 ส าหรับค าตอบน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อความนิเสธ (ข้อ 5, ข้อ 6) 
จะให้คะแนนกลับกัน  
 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับการได้รับแรงอิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนชาย ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล (Best, 1981 อ้างถึงใน 
อิทธิพล โพธิ์ทองค า, 2554) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับอิทธิพลตัวแบบจากสื่อใน 
การป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับอิทธิพลตัวแบบจากสื่อใน 
     การป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับอิทธิพลตัวแบบจากสื่อใน 
     การป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  นักเรียนได้รับอิทธิพลตัวแบบจากสื่อใน 
     การป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  นักเรียนได้รับอิทธิพลตัวแบบจากสื่อใน 
     การป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมากที่สุด 
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5. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การ
ควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริม
การป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดนิยามศัพท์ 

2. ก าหนดขอบเขต และโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์และ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

3. สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามและก าหนดการให้คะแนน ส าหรับค าตอบแต่ละข้อ ให้
ครอบคลุมตามนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์ของการวิจัยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยผ่านการตรวจสอบ พิจารณา แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4. น าแบบสอบถามที่ ท าการตรวจสอบแล้วมาแก้ ไขปรับปรุ งตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ท าการพิจารณา
ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหาและความสอดคล้องระหว่างนิยามปฏิบัติการกับข้อค าถาม แล้ว
น าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ตามสูตร     
(ชวนชัย เชื้อสาธุชน 2544 : 38)   
    ดังนี้ 

     IOC    
  

 
 

 ซึ่งถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นที่จะประเมิน  

5. แก้ไขปรับปรุงข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า .50     
6. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง แบบสอบถามร่วมกับ

คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)กับนักเรียนชายชั้น

ประถมศึกษา ตอนปลาย สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

 8. น าข้อค าถามที่ทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและคัดเลือกข้อ
ที่ใช้ได้ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป มีค่าความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้ 

  8.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  มีค าถามจ านวน 23 ข้อ 
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้  .863 
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  8.2 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง มีค าถามจ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ได้  .888 

  8.3 แบบสอบถามการการรับรู้โทษของบุหรี่มีค าถามจ านวน 11 ข้อ วิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นได้  .743 

  8.4 แบบสอบถามการการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว มีค าถาม
จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ .904 

  8.5 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียนมีค าถามจ านวน 
10 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ .902  

  8.6 แบบสอบถามอิทธิพลตัวแบบจากสื่อจ านวน 8 ข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมั่น 
ได้ .800 
 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอความ

ร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพไปด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 คน โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 365 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 พร้อมทั้งลงรหัสในแบบสอบถาม 

4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติไป 
  

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และใช้สถิติในการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคล
ในครอบครัว การสูบุหรี่ของเพ่ือน ประเภทของโรงเรียน โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
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2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษ
ของบุหรี่   การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
โรงเรียน อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักเรียนชายระดับประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ระดับชั้นเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การ
พักอาศัย และการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว         
(One –Way -ANOVA) ส่วนและหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักเรียนชายระดับประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การสูบบุหรี่ของ
เพ่ือน และประเภทของโรงเรียน ใช้สถิติทดสอบ t-test 

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ได้แก่ การควบคุม
ตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยน าข้อมูลซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามนักเรียน
ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 365 คน 
มาวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น  
4 ตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ าแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รั บจาก
ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสู
บุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ 
การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การ
ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 
 Y  หมายถึง  พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

             หมายถึง  การควบคุมตนเอง 

             หมายถึง  การรับรู้โทษของบุหรี่ 

             หมายถึง  การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 

             หมายถึง  การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 

             หมายถึง  อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 
 n      หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  ̅  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย(Mean) 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 t  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-distribution 
 F  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F-distribution 
 df  หมายถึง  องศาอิสระ(Degree of freedom) 
 SS  หมายถึง  ผลรวมของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนก าลังสอง (Mean Square) 
 r  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 

    หมายถึง  ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
 Adj     หมายถึง  ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว  

(Adjusted R Square) 
 S.E.  หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย  

(Stand Error of the Estimate) 
   Chang หมายถึง  ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) ที่เพ่ิมข้ึนเมื่อ 

เพ่ิมตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
 b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย(Regression Coefficients) 
 Beta  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  

(Standardized Regression Coefficients) 
 a  หมายถึง  ค่าคงที่ (Constant) 
 Over all F  หมายถึง  สถิติ F ของการทดสอบ 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2561 จ านวน 365 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม  ระดับชั้น
เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของ
โรงเรียน 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดับชั้นเรียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
115 
130 
120 

 
31.50 
35.62 
32.88 

รวม 365 100 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                 คะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 
                 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 
                 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

 
51 
173 
141 

 
13.97 
47.40 
38.63 

                            รวม 365 100 
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง          
                วันละน้อยกว่า 20 บาท 
                วันละ20 –50 บาท 
                วันละ51 -100 บาท 
                วันละมากกว่า 100 บาท         

 
9 

288 
67 
1 

 
2.46 
78.90 
18.36 
0.28 

รวม 365 100 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา                 
               บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน 
               บิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่าร้าง 
               บิดา หรือมารดา เสียชีวิต 

 
266 
68 
31 

 
72.88 
18.63 
8.49 

รวม 365 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
การพักอาศัย 
      พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา 
      พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา 
      พักอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย 
      พักอาศัยอยู่กับ ญาติ เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก และอ่ืนๆ 

 
231 
50 
67 
17 

 
63.29 
13.70 
18.35 
4.66 

รวม 365 100 

การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 
       สูบ  
       ไม่สูบ 

 
86 
279 

 
23.56 
76.44 

รวม 365 100 

การสูบุหรี่ของเพื่อน 
        สูบ   
        ไม่สูบ 

 
32 
333 

 
8.77 
91.23 

รวม 365 100 

ประเภทของโรงเรียน 
        โรงเรียนประถมศึกษา 
        โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
270 
95 

 
73.97 
26.03 

รวม 365 100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 

130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.40 ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองวันละ 20 –50 บาท จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อยู่ด้วยกัน จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 72.88 พักอาศัยอยู่กับ 
บิดา มารดา จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 63.29 มีบุคคลในครอบครัวไม่สูบบุหรี่ จ านวน 279 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.44 มีเพ่ือนไม่สูบบุหรี่ จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23  และนักเรียนส่วน
ใหญ่เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 73.97  

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง  วันละมากกว่า 100 บาท มีจ านวน 1 คน 
และวันละน้อยกว่า 20 บาท มี 9 คน ผู้วิจัยจึงได้จัดกลุ่มใหม่ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน จ าแนกตาม ค่าใช้จ่ายที่
นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 

 

ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง          จ านวน ร้อยละ 

                วันละน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 
                วันละ 50 บาท ขึ้นไป 

297 
68 

81.4 
18.6 

รวม 365 100 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองวันละน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 50 จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 และ กลุ่มตัวอย่างได้รับเงินจากผู้ปกครองวันละ 50 
บาท ขึ้นไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (n=365) 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
โดยรวมและรายด้านของนักเรียน 

 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบหรี่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

ค่าระดับ 

การเลือกคบเพ่ือน 
การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ด้านการปฏิเสธ 

4.32 
4.18 
4.08 
4.15 

.465 

.592 

.613 

.715 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 .372 มาก 

   
  จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่โดยรวมอยู่ในระดับมาก       

( ̅ =4.17) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการเลือกคบ
เพ่ือน ด้านการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น ด้านการปฏิเสธ และด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.32, 4.18, 4.15, 4.08 ตามล าดับ) 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการควบคุมตนเอง การรับรู้โทษ
ของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
โรงเรียน อิทธิพลตัวแบบจากสื่อของนักเรียน 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ค่าระดับ 

การควบคุมตนเอง 4.36 .474 มาก 

การรับรู้โทษของบุหรี่ 4.30 .371 มาก 
การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 4.34 .392 มาก 

การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 4.35 .401 มาก 

อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ 4.27 .519 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนมีการควบคุมตนเอง การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก

โรงเรียน การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัวการรับรู้โทษของบุหรี่ และอิทธิพลตัวแบบ

จากสื่อ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.36 ,4.35 ,4.34 ,4.30 และ 4.27 ตามล าดับ) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ าแนกตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก

ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การ

สูบบุหรี่ของเพื่อน และประเภทของโรงเรียน 

 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับชั้นเรียน 

 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ

บุหรี่อยู่ ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ นักเรียนที่ เรียนอยู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที 5 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมาคือนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่4  ( ̅ = 4.18, 4.18 และ 4.16 ตามล าดับ)  
 

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
362 

.055 
50.348 

.027 

.139 
.197 .821 

รวม 364 50.402    

 
จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ

บุหรี่ไม่แตกต่างกัน 

ระดับชั้น จ านวน (n) ค่าเฉลี่ย 

 (  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

115 
130 
120 

4.16 
4.18 
4.18 

.421 

.359 

.337 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 365 4.17 .372 มาก 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีพฤติกรรมการป้องกัน

การสูบบุหรี่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม       

2.00 -3.00 และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 ( ̅ = 4.24 
,4.16 และ 4.07 ตามล าดับ)  
 
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
362 

1.285 
49.118 

.642 

.136 
4.734* .009 

รวม 364 50.402    

  * P< .05 
 
จากตารางที่ 10  พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงได้ด าเนินการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 9 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 
(n) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉลี่ย 

 (  ̅ ) 

ค่าระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

51 
173 
141 

.465 

.377 

.315 

4.07 
4.15 
4.24 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 365 .372 4.17 มาก 
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

จ านวนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ใช้ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
น้อยกว่า 2.00 

 ̅= 4.07 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.00 -3.00 

 ̅= 4.15 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
3.00 ขึ้นไป 

 ̅= 4.24 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
น้อยกว่า 2.00 

 ̅= 4.07 

- 
 

  

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
2.00 -3.00 

 ̅= 4.15 

.075 -  

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
3.00 ขึ้นไป 

 ̅= 4.24 

.169* .094 - 

    * P< .05 

 จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป        
มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย
สะสม น้อยกว่า 2.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรี ยนที่นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 ( ̅ = 4.24 ,4.07) นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตาม
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง          

 
จากตารางที่ 12 พบว่า นักเรียนที่มคี่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่างกันมี

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาทั้ง 3 กลุ่ม มีพฤติกรรม

การป้องกันการสูบบุหรี่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ นักเรียนที่มี
สถานภาพสมรสของบิดา หรือมารดา เสียชีวิต นักเรียนนักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

อยู่ด้วยกันและนักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่าร้าง  ( ̅ = 4.21, 4.19 
และ4.08 ตามล าดับ) 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครอง 

จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย  

(  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) 

t P 

วันละน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 บาท 
วันละ 50บาทข้ึนไป 

297 
68 

4.15 
4.23 

.389 

.275 
-1.936 .055 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 

 (  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าระดับ 

บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน 
บิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่าร้าง 
บิดา หรือมารดา เสียชีวิต 

266 
68 
31 

4.19 
4.08 
4.21 

.376 

.386 

.279 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 364 4.17 .372 มาก 
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ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 

แหล่งความแปรปรวน  df SS MS F P 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
362 

.683 
49.719 

.341 

.137 
2.486 .085 

รวม 364 50.402    
 

จากตารางที่ 14 พบว่า นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามการพักอาศัย 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า นักเรียนที่มีการพักอาศัยทั้ง 4 กลุ่ม มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ

บุหรี่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ พักอาศัยอยู่กับ ญาติ เพ่ือนบ้าน คน
รู้จัก และอ่ืนๆนักเรียนนักเรียนที่มีนักเรียนที่มีการพักอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย  นักเรียนนักเรียนที่มี
นักเรียนที่มีการพักอาศัยอยู่กับพักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา และนักเรียนที่มีการพักอาศัยอยู่กับพัก

อาศัยอยู่กับ พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา ( ̅ = 4.31 ,4.24 ,4.16 และ 4.11ตามล าดับ) 

การพักอาศัย จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 

 (  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่าระดับ 

พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา 
พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา 
พักอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย  
พักอาศัยอยู่กับ ญาติ เพื่อนบ้าน คนรู้จัก 
และอ่ืนๆ 

231 
50 
67 
17 
 

4.16 
4.11 
4.22 
4.31 

 

.383 

.477 

.242 

.254 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 365 4.17 .372 มาก 
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 เนื่องจากผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of 
Variances) พบว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน จึงท าการรวมกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่ดังแสดงในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามการพักอาศัย 
 

 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า นักเรียนที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามการสูบ
บุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 

*P<.05 
จากตารางที่ 17  พบว่า นักเรียนมกีารสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการ

ป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่มีบุคคลใน
ครอบครัวไม่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ 

( ̅ =4.20 และ 4.10 ตามล าดับ) 
  

การพักอาศัย จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 

 (  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t P 

พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา 
พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา หรือ
อ่ืนๆ 

231 
134 

4.16 
4.19 

.382 

.354 
-.603 .547 

รวม 365 4.17 .372   

การสูบบุหรี่ของบุคคล 
ในครอบครัว 

จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย  

(  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) 

t P 

สูบ 
ไม่สูบ 

86 
279 

4.10 
4.20 

.386 

.366 
-2.003* .047 
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ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตามการสูบ
บุหรี่ของเพ่ือน 

*P<.05 

จากตารางที่ 18 พบว่า นักเรียนที่มีการสูบบุหรี่ของเพ่ือนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการ
สูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนที่มีเพ่ือนสูบบุหรี่มีพฤติกรรม

การป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่มีเพ่ือนไม่สูบบุหรี่ ( ̅ =4.30 และ 4.16 ตามล าดับ) 
 
ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตาม
ประเภทของโรงเรียน 

 

*P<.05 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า นักเรียนที่เรียนในประเภทโรงเรียนที่ต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประเภท
ขยายโอกาสทางการศึกษามีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียน

ประเภทประถมศึกษา ( ̅ =4.30 และ 4.13 ตามล าดับ) 
 

การสูบบุหรี่ของ
เพื่อน 

จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย  

(  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) 

t P 

สูบ 
ไม่สูบ 

32 
333 

4.30 
4.16 

.203 

.383 
2.011* .045 

ประเภทของโรงเรียน จ านวน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย  

(  ̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) 

t P 

โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

270 
95 

4.13 
4.30 

.407 

.202 
-5.147* .000 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ การ

ควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การ

ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ  

 ผลการวิเคราะห์ตัวแปร การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกัน
การสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจาก
สื่อ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการการป้องกันการสูบบุหรี่  
 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของ
บุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
โรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ และพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษ
ของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
โรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ และพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน  
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (Y) 

การควบคุมตนเอง (  ) 1      

การรับรู้โทษของบุหรี่(  ) .363** 1     

การส่งเสริมการป้องกันการสูบ

บุหรี่จากครอบครัว (  ) 

.368** .382** 1    

การส่งเสริมการป้องกันการสูบ

บุหรี่จากโรงเรียน(  ) 

.441** .369** .312** 1   

อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ(  ) .206** .166** .199** .221** 1  

พฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่(Y) 

.335** .153** .118** .156** .192** 1 

 ** p<.01                                                    
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จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า 
การควบคุมตนเอง (  ) การรับรู้โทษของบุหรี่ (  ) การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
ครอบครัว (  ) การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน  (  ) และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ
 (  ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 (r =.335,  .153,  .118 ,156และ .192 ตามล าดับ) โดยการควบคุมตนเอง (  ) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ (Y) มากที่สุด (r =.335) รองลงมา คือ 
อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (  ) การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน (  ) การรับรู้โทษของ
บุหรี่ (  ) และการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว (  ) (r =.192, .156, .153 และ 
.118 ตามล าดับ) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระ พบว่า ควบคุมตนเอง (  ) 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้โทษของบุหรี่  (  )การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก
ครอบครัว (  ) การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน  (  ) และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ
 (  ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r =.363, .368, .441, และ .206 ตามล าดับ) การรับรู้

โทษของบุหรี่ (  ) มีความสัมพันธ์ กับการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว (  ) การ

ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน ( 
 
) และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (  )  อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.382, .369 และ .166 ตามล าดับ) การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จาก

ครอบครัว (  )  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน ( 
 
) 

และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (  ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.312 และ .199 
ตามล าดับ) และการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน (  ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (  ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.221) โดยการควบคุมตนเอง 
(  ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน  (  ) มากที่สุด 
(r =.441) และการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว (  ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ(  ) น้อยที่สุด (r =.116) 
 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ การ
ควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริม
การป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ ดังตารางที่ 19 
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ตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ 
การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การ
ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ  
 

ล าดับที่ของตัวแปรที่เข้าสมการ R    Adj 
   

   
change 

B Beta t 

1. การควบคุมตนเอง (  ) .335 .112 .110 .112 .242 .309 6.156* 

2. อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ

(  ) 

.358 .128 .123 .016 .092 .128 2.549* 

Constant = 2.726                                     S.E. = .348                        = 26.564* 
 * p<.05                                                    
 จากตารางที่ 21 พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ การควบคุมตนเอง (  ) และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (  ) โดยการควบคุม
ตนเองได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 1 สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ได้ร้อยละ 11.20  

อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ (  ) ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการเป็นอันดับที่ 2 สามารถท านาย
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 

 โดยตัวแปรทั้ง 2 สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 12.80 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted 
  ) เท่ากับ .110 และ .123 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการท านาย (Stand Error of the 
Estimate) เท่ากับ .348 
 สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 2.726+.242  +.092   

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z =.309   +.128   
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาระดับ
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกัน
การสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจาก
สื่อ ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2)เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มี ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสูบ
บุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน ที่แตกต่างกัน และ 3)เพ่ือศึกษาการควบคุมตนเอง การรับรู้
โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการ  สูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่
จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด  50  
โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และมีจ านวน
นักเรียนชายที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 ,015 คน (ส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม, 2561) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 365 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณตาม
สูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ตัว
แปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัว
แปรที่น าเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62 มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองวันละ 
20 –50 บาท จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 สถานภาพสมรสของบิดามารดา อยู่ด้วยกัน 
จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 72.88 พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.29 มีบุคคลในครอบครัวไม่สูบบุหรี่ จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 76.44 มีเพ่ือนไม่สูบบุหรี่ 
จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 73.97 

2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

การป้องกันการสูบบุหรี่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า การเลือกคบเพ่ือน ด้านการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น ด้านการปฏิเสธ และ

ด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.32, 4.18, 4.15, 4.08 ตามล าดับ) และ
การวิเคราะห์การควบคุมตนเอง การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน การส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัวการรับรู้โทษของบุหรี่ และอิทธิพลตัวแบบจากสื่อ อยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.36, 4.35, 4.34, 4.30 และ 4.27 ตามล าดับ) 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จ าแนกตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การสู
บุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน พบว่า 

3.1  นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ไม่
แตกต่างกัน 

3.2  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ

บุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน

เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่นักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 ( ̅ = 4.24, 4.07) นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 

3.3  นักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครองต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน

การสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน  
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3.4  นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน

การสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน 

3.5  นักเรียนที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ไม่

แตกต่างกัน  

3.6  นักเรียนชายมีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการ

ป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่มีบุคคลใน

ครอบครัวไม่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ 

( ̅ = 4.20 และ 4.10 ตามล าดับ)  

3.7  นักเรียนอย่างที่มีการสูบบุหรี่ของเพ่ือนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการ    

สูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนที่มีเพ่ือนสูบบุหรี่มีพฤติกรรม

การป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่มีเพ่ือนไม่สูบบุหรี่ ( ̅ = 4.30 และ 4.16 ตามล าดับ) 

3.8  นักเรียนที่เรียนในประเภทโรงเรียนที่ต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ

บุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประเภทขยาย

โอกาสทางการศึกษามีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประเภท

ประถมศึกษา ( ̅ = 4.30 และ 4.13 ตามล าดับ) 

4. การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ 
การควบคุมตนเอง การรับรู้โทษของบุหรี่ การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การ
ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และอิทธิพลตัวแบบจาก พบว่าตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ
ในการท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนได้แก่ การควบคุมตนเองและอิทธิพลตัว
แบบจากสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้ร้อยละ12.8  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากสรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย
ประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการป้องกันจากการสูบหรี่ การควบคุมตนเอง การ
ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน และ
อิทธิพลจากสื่อของนักเรียนชาย มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย พบว่าอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.17) ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักเรียนชายเห็นว่าการป้องกันการสูบบุหรี่นั้นเป็นผลดีต่อ
ตนเองเป็นอย่างมาก สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพและท าให้ผู้ปกครองไม่เสียใจ และหากพิจารณาราย
ด้านของการป้องการสูบบุหรี่ พบว่า  

การเลือกคบเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.32) ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจุบัน การเลือก
คบเพ่ือนจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกประพฤติตนในแบบต่างๆได้ ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การเลือกคบเพ่ือนสามารถส่งผลต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายได้
ในระดับมาก      ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกคบเพ่ือนที่ไม่สูบบุหรี่ส่งผลให้นักเรียนมีการป้องกันการ
สูบบุหรี่อยู่ในระดับมาก  

  การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นอยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.18) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
นักเรียนชายหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดการสูบบุหรี่ได้ ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ได้ ซึ่งในผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็พบว่าที่นักเรียนชายมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบหรี่อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าเนื่องจาก
ตัวกระตุ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะสูบหรือไม่สูบบุหรี่ 

  การปฏิเสธอยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.15) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่นักเรียนชาย
สามารถเรียนรู้วิธีการปฏิเสธได้จากผู้ปกครอง ครู แม้แต่สื่อต่างๆที่มีเนื้อหาในการปฏิเสธการรับบุหรี่
จากเพ่ือน จากบุคคลใกล้ชิดที่มาชักชวนให้นักเรียนชายสูบบุหรี่ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การ
ปฏิเสธส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปัจจุบันผู้ปกครอง ครูอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนถึงวิธีการปฏิเสธการรับบุหรี่อย่างไรเพ่ือ
ไม่ให้เสียเพื่อน 

  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.08) ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก
ปัจจุบันผู้ปกครองและโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่นกิจกรรมกีฬา
ออกก าลังกาย เล่นดนตรี ร้องเพลง วาดรูป เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็พบว่า การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
ใช้เวลาว่างจะส่งผลให้นักเรียนไม่มีเวลานึกคิดถึงบุหรี่ และไม่มีเวลามั่วสุมกับเพ่ือนที่สูบบุหรี่ 
 

  1.2  ผลการวิเคราะห์การควบคุมตนเอง อยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.46) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากการควบคุมตนเองเป็นพ้ืนฐานภายใต้จิตใจของบุคคล เป็นการควบคุมการตนเองเพ่ือไม่ให้
ประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้แต่ละคนจะมีการควบคุมตนเองที่แตกต่างกัน จาก
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนชายมีการควบคุมตนเองเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่อยู่ในระดับ
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มาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของโรเซนบัม ซึ่งเขียนไว้ว่า การควบคุมตนเองเป็นความสามารถของ
บุคคลนั้นๆ ที่จะละเว้นซึ่งในการกระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือความสามารถของบุคคลนั้นๆ ที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาด้วยเหตุผล และความอดทน อดกลั้น เพ่ือให้เกิดผลที่ดีและถูกต้องตามที่ต้องการ 
หรือเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี   ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ และตลอดจนหมายถึงความสามารถของบุคคล
นั้นๆ เมื่อบุคคลนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น หรืออยู่ในสภาวะที่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในตนเอง บุคคลนั้นๆสามารถจัดสภาพแวดล้อมสิ่ งต่างๆ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
ตามที่บุคคลนั้นๆคาดหวังไว้ (ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, 2554) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าหากนักเรียนมีการ
ควบคุมตนเองได้ดีก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดี 

  1.3 ผลการวิเคราะห์การรับรู้โทษของบุหรี่ อยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.30) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากปัจจุบันในการเรียนการสอนในโรงเรียนมีการบรรจุความรู้โทษของบุหรี่ลงไปในรายวิชา
ด้วย และผู้ปกครองมีการอบรมสั่งสอนเรื่องโทษของบุหรี่ให้นักเรียนฟังอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการ
เข้าถึงสื่อต่างๆที่มีการเผยแพร่เรื่องโทษของบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นโทษต่อร่างกาย หรือ โทษทางกฎหมาย
ของการสูบบุหรี่ ดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของบุหรี่ที่ส่งผลต่อร่างการ
และโทษของบุหรี่ที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า การรับรู้โทษของบุหรี่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม ที่พบว่า การรับรู้โทษของบุหรี่ของนักเรียนชายมีระดับน้อย (อภินันท์ ปัญญานุภาพ, 2549)  
  1.4 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการป้องการสูบบุหรี่จากครอบครัว อยู่ในระดับมาก            

(  ̅  = 4.34) ทั้งนี้ อาจเนื่องจากครอบครัวให้ความส าคัญในการเลี้ยงดู มีการส่งเสริมให้นักเรียนชาย
ท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เช่นการออกก าลังกาย การท ากิจกรรมอาสาในชุมชน รวมถึง
การอบรมสั่งสอนเรื่องโทษของบุหรี่ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การส่งเสริมการป้องกันการสูบ
บุหรี่จากครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย 
ผลการวิจัยพบว่าการมีตัวแบบที่ดีจากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว มีผลในเชิงการป้องกันการสูบบุหรี่ 
(อุสาหะ จุรีย์, กันวิหค ฐิติพร, จุฬาเสรีกุล เศรณีย,์ หฤหรรษพงศ์ วิไลลักษณ์, 2558 : บทคัดย่อ) 
  1.5 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการป้องกันการสูบหรี่จากโรงเรียน อยู่ในระดับมาก          

(  ̅ = 4.35) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบัน โรงเรียนได้มีการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมจิตอาสา การตรวจตรามุมอับ
ต่างๆภายในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่สูบ
บุหรี่ ทั้งนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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ป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความร่วมมือของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายครูเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ภาคีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และส านัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2557: ออนไลน์) ร่วมกันด าเนินการประกาศนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก 

  1.6 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ อยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.27) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการที่ปัจจุบันการเผยแพร่สื่อต่างๆจะถูกควบคุมโดยกฎหมาย รวมถึงการการเป็นตัวแบบ
ในการไม่สูบบุหรี่ของดารานักแสดงที่มีการรณรงค์ตามสื่อต่างๆที่รักเรียนสามารถเข้าถึง เช่น โทรทัศน์ 
อินเตอร์เนต สื่อออนไลน์ต่างๆ อาจส่งผลให้นักเรียนชายเลียนแบบพฤติกรรมารของตัวแบบเหล่านั้น
ได้ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า อิทธิผลตัวแบบจากสื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนชายในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการรับสื่อต่างๆของนักเรียนมีผู้ปกครองคอบให้
ค าแนะน าอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา เรื่อง television viewing and initiation 
of smoking among youth (P. Gidwani) (อ้างถึงใน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2557: ออนไลน์) พบว่า การที่เด็กดูโทรทัศน์มากๆ มีผลต่อการเริ่มต้นสูบบุหรี่ของเด็ก โดย
นักวิจัยได้ศึกษาเด็กเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปี พบว่า เด็กที่ดูโทรทัศน์วันละหลายชั่วโมง จะตัดสินใจเริ่ม
สูบบุหรี่มากขึ้น จากงานวิจัยสรุปได้ว่าผู้ปกครองควรจะควบคุมการดูโทรทัศน์ของบุตรหลานไม่ให้มาก
จนเกินไป ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าอิทธิพลตัวแบบจากสื่อส่งผลการพฤติกรรมการต่างๆของนักเรียน ซึ่ง
ถ้าสื่อมีการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ก็ส่งผลต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น
ด้วย และในการเสพสื่อต่างๆผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าเสมอ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชาย จ าแนกตาม ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว การ    
สูบบุหรี่ของเพ่ือน และประเภทของโรงเรียน 
  2.1 นักเรียนชายที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย อาจเนื่องมาจากนักเรียนอยู่ในกลุ่มระดับประถมศึกษา
เหมือนกัน มีช่วงระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันมาก นักเรียนเป็นเด็กในวัยเรียนหรือเด็กประถมศึกษา
และมีช่วงอายุระหว่าง 6 -12 (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550) อาจอธิบายได้ว่า นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มช่วง
อายุทีม่ีพัฒนาการการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงอาจส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้รับการอบรมสั่งสอน
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จากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ที่ดีในการป้องกันการสูบบุหรี่ หรือได้รับข่าวสารสื่อต่างๆที่มีกิจในการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ที่เหมือนกัน   
  2.2 นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัย อาจเนื่องมาจาก ระดับการรับรู้ของนักเรียนแต่ละคน
แตกต่างกัน นักเรียนที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่มากที่สุด ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่มีผลการเรียนรวมทั้งหมดในระดับสูงจะมีการรับรู้เรื่องการป้องกัน
ตนเองจากการสูบบุหรี่ในระดับสูงด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นที่สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ (อัจฉราวรรณ สร้อยทอง, 2542: บทคัดย่อ) 
  2.3 นักเรียนชายที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการ
สูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย อาจเนื่องมาจาก นักเรียนที่ได้เงินมาจ านวน
มากหรือน้อยไม่มีผลกับการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนที่ได้เงินจากผู้ปกครองมากอาจไม่ได้ใช้เงิน
ในการซื้อบุหรี่มาสูบ และนักเรียนที่ได้เงินจากผู้ปกครองน้อย อาจขอแบ่งบุหรี่จากเพ่ือนสูบก็ได้ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครองของนักเรียนชายในระดับชั้นประถมศึกษาอาจไม่ได้แตกต่างกันมากนัก 
นอกจากนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการสั่งสอนเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากบุหรี่ รวมทั้งมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่จึงอาจมีส่วนท าให้นักเรียนสามารถใช้เงินได้
อย่างเหมาะสมโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่  ครอบครัวจึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการส่งผลต่อพฤติกรรม
ต่างๆในวัยรุ่น การจะตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ผู้ปกครองจะเป็นคนก าหนด ซึ่งหมายความว่าหากวัยรุ่นมี
ปัญหา แล้วผู้ปกครองสนใจที่จะช่วยเหลือในการแก้ไขโดยที่ไม่มีอารมณ์ไม่พอใจร่วมด้วยจะท าให้
วัยรุ่นเกิดความอบอุ่นและพร้อมที่จะบอกเล่าปัญหานั้นๆให้ผู้ปกครองและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ, 2558) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้พบว่า ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่เพราะข้ึนอยู่ว่านักเรียนรู้จักวิธีการใช้จ่ายเลือกซ้ือในสิ่งที่เหมาะสม  
  2.4 นักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดา ต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันการ    
สูบบุหรี่ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย อาจอธิบายได้ว่าสถานภาพสมรสของบิดามารดา 
ไม่ได้ส่งผลกระทบกับนักเรียนในเรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ เพราะอาจเนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง มีการรับรู้ว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
นักเรียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับสถานภาพการสมรสของบิดา มารดา จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่บิดา หรือมารดา เสียชีวิต จะมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากที่สุด อาจแสดงให้เห็น
ว่า ถึงแม้บิดา มารดา ไม่ได้อยู่กับนักเรียนแต่นักเรียนก็สามารถเรียนรู้การป้องกันตนเองจากการสูบ
บุหรี่  ดังงานวิจัย เรื่อง สุขภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ่นที่ครอบครัวแยกทาง : การศึกษาเชิง
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ปรากฏการณ์วิทยา วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวแยกทางได้สะท้อนมุมมองของการด าเนินชีวิตเพ่ือวัน
ข้างหน้า อาจเนื่องมาจากความรักที่มีต่อพ่อแม่ท า ให้พ่อแม่สบายใจและมีความสุข จากผลการวิจัย
ของ เด็กวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างแม่ลูก (วิดาภา ผูกพันธ์ , 
ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์, กนกจันทร์ เขม้นการ, 2561) ซึ่งอาจหมายความได้ว่าถึงแม้นักเรียนจะอาศัยอยู่
กับผู้ปกครองอ่ืนใดที่นอกเหนือจากบิดา มารดา หากผู้ปกครองดูแลเอาใส่นักเรียนให้ดีก็จะส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยเฉพาะพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
  2.5 นักเรียนที่มีการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ไม่แตกต่าง
กัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานการวิจัย อาจเนื่องจาก การพักอาศัยไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ว่านักเรียนจะพักอาศัยที่ได หากผู้ปกครองให้ความดูแลเอาใจ
ใส่ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ไม่ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
นักเรียนที่พักอาศัยกับบิดา หรือมารดา หรืออ่ืนๆ จะมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากกว่า
นักเรียนที่พักอาศัยกับบิดามารดา อาจหมายความว่า นักเรียนที่พักอาศัยอยู่กับบิดา หรือมารดา หรือ
บุคคลอ่ืน เป็นผู้ปกครองที่คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียน คอยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติตนให้
เหมาะสม นอกจากผู้ปกครองแล้วนักเรียนยังมี ครู อาจารย์ ที่อยู่ในโรงเรียนคอยอบรมสั่งสอน และ
รวมทั้งในปัจจุบันสื่อต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากช่องทางสื่อที่ส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้ เช่น การจัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อ
รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมใน
การป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561: 
ออนไลน์) 
  2.6 นักเรียนที่มีการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรี่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนที่มี
บุคคลในครอบครัวไม่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากกว่านักเรียนที่มีบุคคลใน
ครอบครัวสูบบุหรี่ อาจเนื่องมาจากการที่บุคคลในครอบครัวไม่สูบบุหรี่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน และในปัจจุบันกระทรวงการสาธารณสุขก็ได้มีโครงการส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่ ถ้าบุคคล
ในครอบครัวไม่สูบบุหรี่สามารถอบรมสั่งสอนให้นักเรียนไม่สูบบุหรี่ได้ และนักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่จะมี
ครอบครัวที่มีเอาใจใส่ดูแลต่อเรียนในระดับมาก สูงกว่ากลุ่มสูบบุหรี่ (ยุพยง วงศฟน, 2544) ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hurd (อ้างถึงใน จันทนา จันทรไพจิตร, 2541) ที่ได้
ศึกษาถึง การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดาพ่ีชายหรือพ่ีสาว เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ของกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่น  
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  2.7 นักเรียนที่มีการสูบบุหรี่ของเพ่ือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการ    
สูบบุหรี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องทักษะการป้องกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสงขลา ผลงานวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการสูบ
บุหรี่ของกลุ่มเพ่ือนสนิทต่างกัน มีทักษะการป้องกันการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
p<.01 (เนาว์สุวรรณ กิตติพร, สิงห์เสม ประไพพิศ, เคียรประเสริฐ บุษกร, 2561 : บทคัดย่อ) และ
จากผลการวิจัยพบว่า การที่นักเรียนมีเพ่ือนสูบบุหรี่จะมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่า
นักเรียนที่มีเพ่ือนไม่สูบบุหรี่ อาจเนื่องจากการที่นักเรียนได้เห็นเพ่ือนสูบบุหรี่แล้วนักเรียนเห็นว่าเป็น
สิ่งที่ไม่ดีไม่พึงประสงค์ จึงท าให้นักเรียนไม่ประพฤติตามกลุ่มเพ่ือน และอาจสามารถอธิบายได้อีกว่า
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างยังให้ความส าคัญกับผู้ปกครองมากกว่าเพ่ือน ต้องการความรักความอบอุ่น 
และการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่/ผู้ปกครอง (คู่มือผู้ปกครองใส่ใจเด็กวัยเรียน, 2552) รวมทั้งใน
ปัจจุบันได้มีการสอดส่องดูแลจากผู้ปกครองและครูอาจารย์ ตลอดจนการประกาศกฎหมายต่างๆจึง
ส่งผลให้นักเรียนไม่กล้าลองสูบบุหรี่เพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่  
  2.8 นักเรียนที่มีประเภทโรงเรียนต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ที่
แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนประเภทโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาจะมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประเภท
ประถมศึกษา อาจเนื่องจาก โรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องในการไม่สูบบุหรี่ 
สามารถอธิบายได้ว่านักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถเลียนแบบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
จากนักเรียนรุ่นพี่ได้ โดยเลียนแบบจากการพฤติกรรมการปฏิบัติตน การแสดงออกทางกายและทางสี
หน้า (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2545) เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การร้องเพลง รวมถึงการตั้งใจ
เรียนเพ่ือให้ได้ผลการเรียนที่ดี ซึ่งจะเกิดความภูมิใจของผู้ปกครอง ครู และตนเอง ส่งผลให้เด็กได้รับ
รางวัลต่างๆ และสามารถเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี ส่งผลให้นักเรียนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งจากผลงานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา
สามารถเลียนแบบพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีประเภทของโรงเรียนต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1. การควบคุมตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ดังนั้น

ผู้ปกครอง และโรงเรียนควรมีกิจกรรมการส่งเสริมการควบคุมตนเองอย่างต่อเนื่องในการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการไม่พึงประสงค์ ให้นักเรียนมีวิธีการควบคุมตนเองที่ดี เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่
นักเรียน 

2. อิทธิพลตัวแบบจากสื่อส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ผู้ปกครอง
ควรก ากับดูแลในการเข้าถึงสื่อต่างๆของนักเรียน มีการอธิบายถึงโทษของบุหรี่ที่ส่งผลต่อร่างกาย และ
โทษทางกฎหมาย รวมถึงสื่อควรมีการใช้ตัวแบบในการรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่ เพ่ือให้นักเรียน
เลียนแบบพฤติกรรมการได้ 

3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากกว่า
นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมมากข้ึนเพราะจะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย 

4. นักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวไม่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่สูงกว่า
นักเรียนที่มีบุคลในครอบครัวสูบบุหรี่ ดังนั้นผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันตนเองจาก
การสูบบุหรี่ ผู้ปกครองครองควรมีกิจกรรมส่งเสริม การป้องกันการสูบบุหรี่ เช่น กิจกรรมการออก
ก าลังกาย กิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการป้องกันตนเองจากบุหรี่เป็นต้น 

5. นักเรียนที่มีกลุ่มเพ่ือนสูบบุหรี่มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากกว่านักเรียนที่มี
เพ่ือนไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากนักเรียนรู้จักการควบคุมตนเอง รู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้น ใน
ส่วนของโรงเรียนควรมาตรการลงโทษในกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบสูบบุหรี่และมีกิจกรรมส่งเสริม
การป้องกันการสูบบุหรี่ส าหรับนักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่ และในส่วนของผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าเรื่อง
การคบเพ่ือนที่ดี น าพากันไปในทางที่เหมาะสม เช่นการเล่นกีฬา การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
และสติปัญญา 

6. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
มากกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้น ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาควรเพ่ิม
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่ เช่น การสอดแทรกเนื้อหาการป้องกันการสูบบุหรี่ในบทเรียน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ที่นอกเหนือจากนโยบายของ
รัฐบาล รวมถึงครูอาจารย์ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการไม่สูบบุหรี่แก่นักเรียน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมพลัง

อ านาจความเข็มแข็ง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
2. ควรท าการศึกษาวิจัย เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบ

บุหรี่ให้ครอบคลุมเยาวชนที่เป็นหกลุ่มเสี่ยงได้ 
3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
4. ควรศึกษาเชิงลึกถึงการ สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสอบถามจากเด็ก

โดยตรงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับเด็ก ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ตรงกับปัญหาของนักเรี ยน ใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น 

5. ควรศึกษาในกลุ่มนักเรียนหญิงด้วย เพราะนักเรียนหญิงอาจมีวิธีการป้องกันตนเองจาก
การสูบบุหรี่มากกว่านักเรียนชาย 
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เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ค าอธิบาย 

1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพ่ือประกอบ
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเป็นความลับ นักเรียนไม่ต้องลงชื่อ นามสกุล 
ในแบบสอบถาม ดังนั้น ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบทุกข้อ ซึ่งค าตอบ
ที่ได้จะไม่มีผลต่อนักเรียนแต่อย่างใด 

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 7 ส่วน 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้โทษของบุหรี่ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามอิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการการป้องกันการสูบบุหรี่ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และ
ผู้วิจัยขอเป็นก าลังใจให้นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิต 

(นางสาววิกานต์ดา  โหม่งมาตย์) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

เรื่องพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย  

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน  
(โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับนักเรียนเพียงตัวเลือกเดียว) 

 
1. ระดับชั้นเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 คะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 -3.00 
 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 

 
3. ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง 
 วันละน้อยกว่า 20 บาท   วันละ20 –50 บาท 
 วันละ 51 -100 บาท    วันละมากกว่า 100 บาท 

 
4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน   บิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่าร้าง 
 บิดา และ/หรือมารดา เสียชีวติ 

 
5. การพักอาศัย 
 พักอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา  พักอาศัยอยู่กับ บิดา หรือมารดา 
 พักอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย  พักอาศัยอยู่กับ ญาติ เพื่อนบ้าน คนรู้จัก และอ่ืนๆ 

 
6. การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว 
 สูบ  (โปรดระบุว่าใครสูบ)………………………………………………… 
 ไม่สูบ 
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7. การสูบบุหรี่ของเพื่อนในกลุ่ม 
 สูบ        ไม่สูบ 

 
8. ประเภทของโรงเรียน 
 โรงเรียนประถมศึกษา    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย  ให้

นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนท าเครื่องหมาย √ 
หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

ข้อค าถาม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

2.1 การเลือกคบเพ่ือน      

1. ฉันเลือกคบเพื่อนท่ีไมสู่บบุหรี ่      
2. ฉันเลือกคบเพื่อนท่ีชวนกันไปออกก าลังกาย หรือ
เล่นกีฬา 

     

3. ถ้าเพื่อนสนิทฉันสูบบุหรี่ ฉันจะค่อยๆออกห่าง
จากเพื่อนคนน้ัน 

     

4. ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อนท่ีสูบบุหรี่      
5. ฉันเลือกคบเพื่อนท่ีชวนไปท ากิจกรรมที่ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น จิตอาสา เล่นเกมฝึกสมอง 
ช่วยงานของหมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น 

     

2.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น      
1. ฉันหลีกเลี่ยงร้านเหล้าหรือสถานบันเทิง      
2. เมื่อโรงเรียนเลิกฉันจะไม่เถลไถลไปในท่ีมั่วสุมกัน      
3. ฉันนัดพบปะเพื่อน บริเวณมุมลับตาคน ตอน
กลางคืน 

     

4. ฉันหลีกเลี่ยงสถานท่ีรวมกลุ่มของเพื่อนใน
ลักษณะมั่วสมุ เช่น บริเวณอาคารเรียนหลังโรงเรียน 
สถานท่ีมุมอับสายตา 

     

5. ฉันไม่เดินไปท่ีที่มีป้ายให้คนสูบบุหรี่       
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ข้อค าถาม น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6. ฉันเดินห่างจากช้ันวางจ าหน่ายบุหรี่ในร้านค้า      
7. เมื่อฉันเห็นคนสูบบหุรี่ ฉันจะเดนิถอยห่างออกมา      

2.3 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      
1. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะไปออกก าลังกาย      

2. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะเล่นดนตรี หรือร้องเพลง      
3. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะดูโทรทศัน์      

4. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะวาดรูป หรือท างานฝีมือ      
5. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะอ่านหนงัสือท่ีฉันชอบ       

6. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะไปท ากจิกรรมทางศาสนา 
เช่นท าบุญตักบาตร เข้าโบสถ์ เป็นต้น 

     

7. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น เก็บขยะ กวาดใบไม้บริเวณโรงเรียน 

     

2.4 ด้านการปฏิเสธ      
1. เมื่อเพื่อนชวนฉันสูบบุหรี่ ฉันจะปฏิเสธทุกครั้ง      

2. ถ้าเพื่อนชวนฉันสูบบุหรี่ ฉันจะอ้างว่า”มีธุระ 
หรือต้องกลับไปท าธุระให้เสรจ็ก่อน” ไม่ตัดออก 

     

3. ถ้าเพื่อนชวนฉันสูบบุหรี่ฉันจะอา้งว่า “ฉันแพ้
ควันบุหรี่” 

     

4. ถ้าเพื่อนชวนสูบบุหรี่ ฉันจะอ้างว่า “ถ้าพ่อแม่รู้
ฉันจะโดนท าโทษ” 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย 
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนชายท า
เครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมตนเองในการป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

ข้อค าถาม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ถึงจะมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดชวนฉันสูบบุหรี่
ฉันก็จะไมร่ับบุหรี่มาสูบ 

     

2. ฉันตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่เดด็ขาด      

3. เมื่อเห็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดสบูบุหรี่ ฉันก็
ไม่เคยคิดอยากลอง 

     

4. ฉันสามารถหักหา้มใจตัวเองไม่ให้สูบบุหรี่        
5. ฉันไม่เคยคดิลองสูบบุหรี่เลย       
6. ถ้าฉันอยากลองสูบบุหรี่ฉันจะหากิจกรรม
อื่นท าแทน เช่น ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา 

     

7. ฉันคอยเตือนตนเองไม่ให้เข้าใกล้บุหรี่หรือ
สูบบุหรี่  

     

8. ถ้าเพื่อนยื่นบุหรี่มาให้ฉันก็จะสบู      
9. ถึงแม้ฉันอยากลองสูบบุหรีม่ากเพียงใด ฉัน
ก็จะอดทนไมสู่บเด็ดขาด 

     

10. ถ้าเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิดชวนฉันสูบบุหรี่
แล้วฉันปฏิเสธได้ ฉันจะชมเชยหรอืให้รางวัล
ตนเอง 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้โทษของบุหรี่ของนักเรียนชาย ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละ
ข้อให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนชายท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นจริง
เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้โทษของบุหรี่ 
 

ข้อค าถาม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การสูบบุหรี่ท าให้ปากมีกลิ่นเหม็น เหงือก
อักเสบ ฟันพุ 

     

2. การสูบบุหรี่ท าใหเ้กิดโรค ได้แก ่โรคมะเร็งปอด 
โรคหัวใจ โรคผิวหนังเหี่ยวย่น 

     

3. การสูบบุหรีจ่ะส่งผลให้ช่วงอายสุั้นกว่าคนท่ีไม่
สูบบุหรี่และมีโอกาสเสียชีวิตมากขึน้ 

     

4. การอยู่ใกล้ผู้ที่สบูบุหรี่ มโีอกาสเกิดโรคมะเร็ง
ได ้

     

5. การสูบบุหรีม่ีโอกาสเป็นโรคถุงลมโป่งพอง      
6. การสูบบุหรีจ่ะท าให้เป็นโรคสมองเสื่อม      
7. การสูบบุหรี่ช่วยลดความเครียด      

8. การสูบบุหรี่ท าใหม้ีโอกาสติดยาเสพติดประเภท
อื่นมากขึ้น 

     

9. กฎหมายก าหนดห้ามจ าหน่ายบุหรี่ให้แก่ผู้มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี 

     

10. การสูบบุหรี่ในโรงเรียนมีโทษตามกฎหมาย      

11. การสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะมีโทษตาม
กฎหมาย 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัวของนักเรียนชาย 
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนชายท า
เครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 

 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัว 
 

ข้อค าถาม น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนฉันเสมอว่าอย่ายุ่ง
เกี่ยวกับเรื่องบุหรี ่

     

2. ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนฉันให้ระวังในการ
คบเพื่อนท่ีสงสัยว่าสูบบุหรี ่

     

3. ผู้ปกครองกล่าวชมเชยเมื่อฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
บุหรี ่

     

4. ผู้ปกครองสอนให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่แก่
ฉัน 

     

5. ผู้ปกครองอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บุหรี ่

     

6. ผู้ปกครองส่งเสริมการท ากิจกรรม ใน
ครอบครัว เช่น ออกก าลังกาย เลน่ดนตรี ร้อง
เพลง เป็นต้น 

     

7. ผู้ปกครองห้ามไม่ให้คบเพื่อนท่ีสูบบุหรี ่      

8. ผู้ปกครองแนะน าให้ฉันเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์การงดสูบบุหรี่  

     

9. ผู้ปกครองแนะน าการปฏิเสธเมือ่รู้ว่ามีเพื่อน
ในห้องเรียนสูบบุหรี่  

     

10. ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ฉันในการไม่
สูบบุหรี ่

     

 
 
 



  125 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียนของนักเรียนชาย  ให้
นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนชายท าเครื่องหมาย 
√ หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 

 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามการส่งเสริมการป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียน 

ข้อค าถาม น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ
สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 

     

2.โรงเรียนมีกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอด
บุหรี่  

     

3. โรงเรียนมีการปิดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมายหา้มสบูบุหรี่ในโรงเรียน 

     

4. โรงเรียนมีกจิกรรมเดินรณรงคป์้องกันการสูบ
บุหรี ่

     

5. ครูมีการสอนเรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ใน
ช่ัวโมงเรียน 

     

6. ครูปกครองออกตรวจตามห้องเรียน/หลัง
อาคารเรยีนจุดลับตาคน 

     

7. ครูว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับ
บุหรี ่

     

8. ครูให้ค าแนะน าฉันในการป้องกนัตนเองจาก
บุหรี่  

     

9. ครูเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบหุรี่        

10. โรงเรียนสนบัสนุนนักเรียนให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี 
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันการสูบบุหรี ่
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 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามอิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชาย  
ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนชายท า
เครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว 
 
 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามอิทธิพลตัวแบบจากสื่อในการป้องกันการสูบบุหรี่ 
 

ข้อค าถาม น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. ฉันได้รับข้อมูลข่าวสาร เรื่องโทษของบุหรี่
จากแหล่งต่างๆ เ ช่น อินเตอร์ เน็ต วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

     

2. ฉันได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการถูก
ลงโทษตามกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ จากแหล่ง
ต่ างๆเ ช่น  อิน เตอร์ เน็ต  วิทยุ  โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

     

3. ฉันได้รับข้อมลูข่าวสารค าแนะน า เรื่อง
วิธีการป้องกันตนเองไมสู่บบุหรี่ จากแหล่ง
ต่างๆเช่น อินเตอรเ์น็ต วิทยุ โทรทศัน์ 
หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

     

4. ฉันพบเห็นสื่อโฆษณารณรงค์ปอ้งกันการ
สูบบุหรี่ ตามอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ ์เป็นต้น  

     

5. ฉันเห็นภาพดารา นายแบบ นางแบบ มี
การสูบบุหรี่ ทางอินเตอร์เนต็ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

     

6. ฉันเห็นภาพหรือฉากท่ีนักแสดงสูบบุหรี่ใน
ภาพยนตร์ หรือละคร 

     

7. ฉันเห็นดารา นักแสดง นายแบบ นางแบบ 
รณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่านช่องทาง
อินเตอร์เนต็ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

     

8. ฉันเห็นดารา นักแสดง นายแบบ นางแบบ 
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ /ป้องกันการสูบบุหรี่
ในงานต่างๆ  
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ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยรายข้อ 
เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายประถมศึกษา

ตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” 

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับ ของพฤติกรรมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

2.1 การเลือกคบเพื่อน 4.32 0.465 มาก 
1. ฉันเลือกคบเพ่ือนที่ไม่สูบบุหรี่ 4.45 0.896 มาก 

2. ฉันเลือกคบเพ่ือนที่ชวนกันไปออกก าลัง
กาย หรือเล่นกีฬา 

4.22 0.978 มาก 

3. ถ้าเพ่ือนสนิทฉันสูบบุหรี่ ฉันจะค่อยๆออก
ห่างจากเพ่ือนคนนั้น 

4.21 0.980 มาก 

4. ฉันชอบพูดคุยกับเพ่ือนที่สูบบุหรี่* 4.43 0.867 มาก 

5. ฉันเลือกคบเพ่ือนที่ชวนไปท ากิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น จิตอาสา เล่น
เกมฝึกสมอง ช่วยงานของหมู่บ้าน ชุมชน 
เป็นต้น 

4.27 0.791 มาก 

2.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น 4.18 0.592 มาก 

1. ฉันหลีกเลี่ยงร้านเหล้าหรือสถานบันเทิง 4.22 1.042 มาก 
2. เมื่อโรงเรียนเลิกฉันจะไม่เถลไถลไปในที่มั่ว
สุมกัน 

4.21 1.074 มาก 

3. ฉันนัดพบปะเพ่ือน บริเวณมุมลับตาคน 
ตอนกลางคืน* 

4.45 0.877 มาก 

4. ฉันหลีกเลี่ยงสถานที่รวมกลุ่มของเพ่ือนใน
ลักษณะมั่วสุม เช่น บริเวณอาคารเรียนหลัง
โรงเรียน สถานที่มุมอับสายตา 

3.84 1.358 มาก 

5. ฉันไม่เดินไปที่ที่มีป้ายให้คนสูบบุหรี่  4.02 1.238 มาก 

6. ฉันเดินห่างจากชั้นวางจ าหน่ายบุหรี่ใน
ร้านค้า 

4.22 1.086 มาก 
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พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

7. เมื่อฉันเห็นคนสูบบุหรี่ ฉันจะเดินถอยห่าง
ออกมา 

4.30 0.934 มาก 

2.3 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.08 0.613 มาก 

1. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะไปออกก าลังกาย 4.20 0.948 มาก 

2. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะเล่นดนตรี หรือร้อง
เพลง 

4.05 1.128 มาก 

3. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะดูโทรทัศน์ 4.21 0.887 มาก 
4. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะวาดรูป หรือท างาน
ฝีมือ 

3.97 1.094 มาก 

5. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะอ่านหนังสือท่ีฉัน
ชอบ  

4.04 1.052 มาก 

6. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะไปท ากิจกรรมทาง
ศาสนา เช่นท าบุญตักบาตร เข้าโบสถ์ เป็นต้น 

4.03 1.119 มาก 

7. เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น เก็บขยะ กวาดใบไม้บริเวณ
โรงเรียน 

4.02 1.028 มาก 

2.4 ด้านการปฏิเสธ 4.15 0.715 มาก 

1. เมื่อเพ่ือนชวนฉันสูบบุหรี่ ฉันจะปฏิเสธทุก
ครั้ง 

4.16 1.105 มาก 

2. ถ้าเพ่ือนชวนฉันสูบบุหรี่ ฉันจะอ้างว่า”มี
ธุระ หรือต้องกลับไปท าธุระให้เสร็จก่อน” 

4.19 1.113 มาก 

3. ถ้าเพ่ือนชวนฉันสูบบุหรี่ฉันจะอ้างว่า “ฉัน
แพ้ควันบุหรี่” 

4.22 1.000 มาก 

4. ถ้าเพ่ือนชวนสูบบุหรี่ ฉันจะอ้างว่า “ถ้าพ่อ
แม่รู้ฉันจะโดนท าโทษ” 

4.04 1.278 มาก 

หมายเหตุ *ข้อค าถามท่ีเป็นนิเสธผู้วิจัยกลับคะแนนแล้ว 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และค่าระดับ ของการควบคุมตนเอง
ในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน 
 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

1. ถึงจะมีเพ่ือนหรือคนใกล้ชิดชวนฉันสูบ
บุหรี่ฉันก็จะไม่รับบุหรี่มาสูบ 

4.51 0.850 มากที่สุด 

2. ฉันตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่
เด็ดขาด 

4.33 0.878 มาก 

3. เมื่อเห็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดสูบบุหรี่ ฉัน
ก็ไม่เคยคิดอยากลอง 

4.28 1.003 มาก 

4. ฉันสามารถหักห้ามใจตัวเองไม่ให้สูบบุหรี่   4.47 0.897 มาก 

5. ฉันไม่เคยคิดลองสูบบุหรี่เลย  4.50 0.870 มากที่สุด 

6. ถ้าฉันอยากลองสูบบุหรี่ฉันจะหา
กิจกรรมอ่ืนท าแทน เช่น ออกก าลังกาย 
หรือเล่นกีฬา 

3.96 1.295 มาก 

7. ฉันคอยเตือนตนเองไม่ให้เข้าใกล้บุหรี่
หรือสูบบุหรี่  

4.16 1.181 มาก 

8. ถ้าเพ่ือนยื่นบุหรี่มาให้ฉันก็จะสูบ* 4.47 0.878 มาก 

9. ถึงแม้ฉันอยากลองสูบบุหรี่มากเพียงใด 
ฉันก็จะอดทนไม่สูบเด็ดขาด 

4.48 0.879 มาก 

10. ถ้าเพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิดชวนฉันสูบ
บุหรี่แล้วฉันปฏิเสธได้ ฉันจะชมเชยหรือให้
รางวัลตนเอง 

4.40 0.934 มาก 

หมายเหตุ *ข้อค าถามท่ีเป็นนิเสธผู้วิจัยกลับคะแนนแล้ว 
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ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และค่าระดับ ของการรับรู้โทษของ
บุหรี่ของนักเรียน 
 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

1. การสูบบุหรี่ท าให้ปากมีกลิ่นเหม็น 
เหงือกอักเสบ ฟันพุ 

4.50 0.794 มากที่สุด 

2. การสูบบุหรี่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ 
โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคผิวหนัง
เหี่ยวย่น 

4.29 0.894 มาก 

3. การสูบบุหรี่จะส่งผลให้ช่วงอายุสั้น
กว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่และมีโอกาสเสียชีวิต
มากขึ้น 

4.13 0.915 มาก 

4. การอยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเกิด
โรคมะเร็งได้ 

4.26 0.943 มาก 

5. การสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคถุงลมโป่ง
พอง 

4.39 0.831 มาก 

6. การสูบบุหรี่จะท าให้เป็นโรคสมอง
เสื่อม 

4.28 0.900 มาก 

7. การสูบบุหรี่ช่วยลดความเครียด* 4.35 0.988 มาก 

8. การสูบบุหรี่ท าให้มีโอกาสติดยาเสพ
ติดประเภทอ่ืนมากข้ึน 

4.13 1.042 มาก 

9. กฎหมายก าหนดห้ามจ าหน่ายบุหรี่
ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 

4.28 0.914 มาก 

10. การสูบบุหรี่ในโรงเรียนมีโทษตาม
กฎหมาย 

4.39 0.820 มาก 

11. การสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะมีโทษ
ตามกฎหมาย 

4.33 0.993 มาก 

หมายเหตุ *ข้อค าถามท่ีเป็นนิเสธผู้วิจัยกลับคะแนนแล้ว 
 



  132 

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และค่าระดับ ของการส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่จากครอบครัวของนักเรียน 
 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

1. ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนฉันเสมอ
ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ 

4.45 0.874 มาก 

2. ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนฉันให้
ระวังในการคบเพ่ือนที่สงสัยว่าสูบบุหรี่ 

4.41 0.826 มาก 

3. ผู้ปกครองกล่าวชมเชยเมื่อฉันไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับบุหรี่ 

4.28 0.810 มาก 

4. ผู้ปกครองสอนให้ความรู้เรื่องโทษ
ของบุหรี่แก่ฉัน 

4.44 0.815 มาก 

5. ผู้ปกครองอธิบายข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 

4.33 0.882 มาก 

6. ผู้ปกครองส่งเสริมการท ากิจกรรม ใน
ครอบครัว เช่น ออกก าลังกาย เล่น
ดนตรี ร้องเพลง เป็นต้น 

4.28 0.826 มาก 

7. ผู้ปกครองห้ามไม่ให้คบเพ่ือนที่สูบ
บุหรี่ 

4.32 0.898 มาก 

8. ผู้ปกครองแนะน าให้ฉันเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่  

4.28 1.009 มาก 

9. ผู้ปกครองแนะน าการปฏิเสธเมื่อรู้ว่า
มีเพ่ือนในห้องเรียนสูบบุหรี่  

4.28 0.975 มาก 

10. ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ฉัน
ในการไม่สูบบุหรี่ 

4.34 0.919 มาก 
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และค่าระดับ ของการส่งเสริมการ
ป้องกันการสูบบุหรี่จากโรงเรียนของนักเรียน 

 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันการสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 

4.45 0.935 มาก 

2.โรงเรียนมีกิจกรรมโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่  

4.16 1.135 มาก 

3. โรงเรียนมีการปิดป้ายเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

4.55 0.829 มากที่สุด 

4. โรงเรียนมีกิจกรรมเดินรณรงค์
ป้องกันการสูบบุหรี่ 

4.50 0.747 มาก 

5. ครูมีการสอนเรื่องโทษและพิษภัยของ
บุหรี่ในชั่วโมงเรียน 

4.16 1.234 มาก 

6. ครูปกครองออกตรวจตามห้องเรียน/
หลังอาคารเรียนจุดลับตาคน 

4.39 0.869 มาก 

7. ครูว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้นักเรียนยุ่ง
เกี่ยวกับบุหรี่ 

4.52 0.776 มากที่สุด 

8. ครูให้ค าแนะน าฉันในการป้องกัน
ตนเองจากบุหรี่  

4.16 1.144 มาก 

9. ครูเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่   4.24 0.955 มาก 

10. โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น 
กีฬา ดนตรี และกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อ
ป้องกันการสูบบุหรี่ 

4.37 0.857 มาก 
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และค่าระดับ อิทธิพลตัวแบบจากสื่อ
ในการการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียน 
 

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

1. ฉันได้รับข้อมูลข่าวสาร เรื่องโทษของ
บุหรี่จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

4.31 0.947 มาก 

2. ฉันได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการถูก
ลงโทษตามกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ จาก
แหล่ งต่ า งๆ เช่ น  อิน เตอร์ เน็ ต  วิ ทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

4.32 0.920 มาก 

3. ฉันได้รับข้อมูลข่าวสารค าแนะน า เรื่อง
วิธีการป้องกันตนเองไม่สูบบุหรี่ จากแหล่ง
ต่างๆเช่น อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

4.46 0.757 มาก 

4. ฉันพบเห็นสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกัน
การสูบบุหรี่ ตามอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

4.49 2.715 มาก 

5. ฉันเห็นภาพดารา นายแบบ นางแบบ 
มีการสูบบุหรี่ ทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น* 

3.97 1.121 มาก 

6. ฉันเห็นภาพหรือฉากท่ีนักแสดงสูบบุหรี่
ในภาพยนตร์ หรือละคร 

4.01 1.194 มาก 

7. ฉันเห็นดารา นักแสดง นายแบบ 
นางแบบ รณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

4.33 0.855 มาก 
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พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ค่าระดับ 

8. ฉันเห็นดารา นักแสดง นายแบบ 
นางแบบ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ /
ป้องกันการสูบบุหรี่ในงานต่างๆ  

4.26 0.992 มาก 

หมายเหตุ *ข้อค าถามที่เป็นนิเสธผู้วิจัยกลับคะแนนแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 สิงหาคม 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดนครพนม 
วุฒิการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 144 หมู่ 7 ต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   
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