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                   The purposes of this research were: 1) to study knowledge on smoking effects, self – 
efficacy, social support, preventive behavior on smoking among male students in colleges under the 
provincial vocational education of  Nakhon Pathom; 2) to compare the samples’ preventive behavior on 
smoking among male students as classified by levels of study, fields of study, smoking behavior of 
family members, smoking behavior of friends and students’ smoking habit 3) to study the knowledge on 
smoking effects, self – efficacy and social support as the predictors of preventive behavior on smoking. 
                   Samples were 388 male vocational students in colleges under the provincial vocational 
education of Nakhon Pathom province derived by a stratified random sampling technique. Data were 
collected through questionnaires constructed by the researcher and were analyzed for percentage, mean, 
standard deviation, t - test, F - test (One Way ANOVA) and the Stepwise Multiple Regression Analysis.            
                    The results were as follows: - 
                   1.  The samples’ knowledge on smoking effects was at the low level, self – efficacy, social 
support and preventive behavior on smoking were at the high level.  
                   2. Preventive behavior on smoking among students with different levels of study, smoking 
behavior of family members and students’ smoking habit were significantly different at a .05 level. 
                   3. Self – efficacy and social support predicted the samples’ preventive behavior on smoking 
at 68.9 %, with a statistical significant level of .05.           
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

เปนที่ยอมรับกันแลวโดยทั่วไปวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในป 2547 รายงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุวา บุหร่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ 36 ชนิด คือ 
โรคมะเร็ง 10 ชนิด โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 4 ชนิด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 11 ชนิด 
โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ 4 ชนิด และโรคอื่นๆ อีก 6 ชนิด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
สุขภาพ 2548) การสูบบุหร่ีทําใหคนทั่วโลก 1 คน ในทุก 10 คนเสียชีวิต ภายใน ค.ศ. 2030        
(พ.ศ. 2573) หรืออาจเร็วกวานั้น สัดสวนจะเปน 1 คน ในทุก 6 คน ซ่ึงเทากับจะมีคน 10 ลานคน   
เสียชีวิตเพราะสูบบุหร่ีในปหนึ่งๆ การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตกอนวยัอันควร
มากกวาพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ในจํานวนผูสูบบุหร่ีเปนเวลานานนั้น รอยละ 50 จะเสียชีวิตเพราะบุหร่ี
ในที่สุดและในจํานวนดังกลาว ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตในวัยทํางานซึ่งเปนการเสียชีวิตเร็วไป 20 หรือ 
25 ปกอนวัยอันควร (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, ผูแปล 2544: 3) ถายังมีการสูบบุหร่ีกันตอไป 
ผูสูบบุหร่ีจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาผูไมสูบบุหร่ีถึง 3 เทา (กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย
2543: 8) ในป พ.ศ.2547 มีผูเสียชีวิตดวยโรคจากบุหร่ีประมาณ 4.9 ลานคนทั่วโลกหรือวันละ 
13,700 คน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 2548 ก: 1) จะเห็นไดวาการสูบบุหร่ีเปนปญหา
สุขภาพอยางหนึ่งที่มีความสําคัญมาก  

ในป พ.ศ. 2523 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซ่ึงเปน    
ความรวมมือระหวางชาติที่ดําเนินการยกระดับสุขภาพอนามัยในที่ทุกแหงในโลก และชวยสงเสริม
ความกาวหนาเกี่ยวกับการคุมครองสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนไดระบุชัดเจนวา การสูบ
บุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญของการปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรที่สามารถปองกันได จึงกําหนดให         
วันที่ 7 เมษายนของทุกป เปนวันงดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) ตอมาในป พ.ศ. 2532         
องคการอนามัยโลกไดกําหนดวันงดสูบบุหร่ีโลกขึ้นใหมคือ 31 พฤษภาคมของทุกป ทั้งนี้เพื่อ
กระตุนใหทุกประเทศตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่
เกิดจากการสูบบุหร่ี  ในแตละปจะมีการกําหนดคําขวัญในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีที่แตกตาง
กัน โดยในป พ.ศ. 2548 ใชคําขวัญในการรณรงควา ทีมสุขภาพรวมใจ ขจัดภัยบุหร่ี (Health 
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Professionals and Tobacco Control) งานขององคการอนามัยโลกนั้นเปนการสงเสริมและ   
ประสานงานดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรระหวางชาติเกี่ยวกับปญหาสุขภาพตาง ๆ อันไมอาจ
ดําเนินไปไดโดยลําพังแตละประเทศ ซ่ึงปญหาการสูบบุหร่ีนั้นเปนปญหาระดับนานาชาติปญหา
หนึ่งที่ตองรวมมือกันในการปองกัน ลดปริมาณผูสูบบุหร่ีและผูเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหร่ี  
ทั่วโลก 

บุหร่ี มีสารประกอบของสารอันตรายตอสุขภาพ อันไดแก นิโคติน ทาร แอมโมเนีย 
คารบอนมอนนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด ไนโตรเจนไดออกไซด สารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้ง
สารตกคางตางๆ ที่กอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกาย เชน นิเกิล โครเมียม ทองแดง โปแตสเซียม 
เปนตน (วีณา ศิริสุข 2541: 14 - 15) นิโคตินถือเปนสารพิษกลุมที่สําคัญกลุมหนึ่งของสารเคมีที่พบ
ในควันบุหร่ี วงการแพทยระหวางชาติถือวานิโคตินเปนสารเสพติด มีการขึ้นทะเบียนไวอยางเปน
ทางการวาการติดบุหร่ีเปนโรคชนิดหนึ่ง สารนิโคตินเปนตัวการที่ทําใหผูสูบบุหร่ีนั้นติดบุหร่ี      
(ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, ผูแปล 2544: 3) บุหร่ีทั่วไปจะพบปริมาณนิโคตินในใบยาสูบ
ประมาณ 9 – 13 มิลลิกรัมตอมวน และถาสูบบุหร่ีหมดมวนจะไดรับนิโคตินเขาไปในรางกาย
ประมาณ 1.8 – 3.25  มิลลิกรัมตอมวน ออกฤทธิ์ใกลเคียงกับสารเสพติดชนิดอื่นๆ เชน แอมเฟตามีน 
โคเคน (จุฑามณี สุทธิสีสังข 2544: 7)  รอยละ 95 ของนิโคตินจะไปจับที่ปอดและบางสวนถูกดูดซึม
เขากระแสเลือด ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัวกระตุนและกดสมองสวนกลาง มีผลตอสมอง
อวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน ชวยผอนคลายกลามเนื้อ มีผลตอการทํางานของหัวใจ หลอดเลือด 
(วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2523, อางถึงใน วีณา ศิริสุข 2541: 15) ซ่ึงนิโคตินที่ไดจากควันบุหร่ีจะผาน
จากเลือดเขาไปในประสาทสวนกลางไดเร็วมาก และไปออกฤทธิ์กระตุนมีผลทําใหเกิดการหลั่งของ
สารโดปามีนออกมามากขึ้น  ซ่ึงสารโดปามีนทําหนาที่สําคัญในการทําใหรางกายรูสึกมีความสุข  
อ่ิมเอิบใจ ดังนั้น จึงทําใหผูสูบบุหร่ีรูสึกสุขใจสบายใจขึ้น รูสึกวาความเครียด ความกดดันตางๆ 
นอยลง มีแรงจูงใจในการทํางานและวางแผนงานตางๆ และเมื่อหยุดสูบบุหร่ีระดับนิโคตินใน
รางกายลดลง ผูสูบบุหร่ีจึงเกิดอารมณเศรา หดหู วิตกกังวล และอดไมไดที่จะสูบบุหร่ีเพื่อรักษาให
ระดับอารมณและความรูสึกลดอาการเหลานั้น (จุฑามณี สุทธิสีสังข 2544: 8)  

 การสูบบุหร่ีมีผลกระทบและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ี โดยเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดโรคตางๆ คือ โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง หลอดลมอักเสบ หัวใจและหลอด
เลือดตีบตัน มะเร็งชองปาก มะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (Goodman 1989, อางถึงใน 
อัจฉราวรรณ สรอยทอง 2541: 1) บางคนเกิดอาการเสนเลือดตีบที่บริเวณแขนหรือขา จะมีผลใหเกิด
ความเจ็บปวดและทําใหนิ้ว แขน ขาเนาจนตองตัดอวัยวะนั้นๆ ออกไป ซ่ึงมักพบในผูที่สูบบุหร่ีนาน
กวา 20 – 30 ป   โดยเฉลี่ยแลวผูสูบบุหร่ีจะทําใหเสนเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตัน เร็วกวาผูที่ไม
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สูบถึง 10 – 15 ป (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ 2538: 5 : 6) อัตราการเกิดโรคและอัตราตายจากโรคก็เพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ โรคเร้ือรังเหลานี้มีความสัมพันธใกลชิดกับการสูบบุหร่ี องคการอนามัยโลกไดระบุไวชัดเจน
วา 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ และคนอื่นๆ 2548: 55) 
นอกจากนี้ การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคอื่นๆ อีกหลายโรคที่ยังไมเปนที่รูจัก เชน 
ตอกระจก ผมรวง นิ้วเหลือง เชื้ออสุจิผิดปกติ แผลในกระเพาะอาหาร  กระดูกพรุน เปนตน 
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย 2545: 12) ในแตละปคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหร่ีปละ 42,000 คนหรือวันละ 115 คน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ม.ป.ป.) จากสถิติ 10 
อันดับสาเหตุการตายสูงสุดของคนไทย ในป พ.ศ. 2545 (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร 2545: 147) นั้น พบวามีความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีถึง 4 อันดับ 
ไดแก โรคมะเร็ง (อันดับที่ 1) ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง (อันดับที่ 3) 
โรคหัวใจ (อันดับที่ 4) และโรคปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด (อันดับที่ 5) หากหญิงตั้งครรภ
สูบบุหร่ีก็จะเสี่ยงตอการตั้งครรภนอกมดลูก การแทง การคลอดกอนกําหนด ทารกมีน้ําหนักนอย
กวาปกติและเด็กมีความผิดปกติ (วีณา ศิริสุข 2541: 1 – 2)    
 การศึกษาโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของคนไทย จากสถิติโรงพยาบาลใหญ 3 แหงใน
กรุงเทพมหานคร พบวาในป พ.ศ. 2538 – 2540 มีผูปวยเปนมะเร็งกลองเสียงที่ไดรับการผาตัดกลอง
เสียงออก นับเปนจํานวนสูงถึง 400 ราย ดวยเหตุนีจ้ึงมีการศึกษาถึงการสัมพันธของการสูบบุหร่ีกับ
มะเร็งกลองเสยีงในคนไทยซึ่งเปนชาย 88 ราย และผูหญิง 12 ราย มีประวัตกิารสูบบุหร่ีถึงรอยละ 86  
(สิริกัญญา เลิศศรัณยพงศ และคนอื่นๆ 2543: 7) และจากการศึกษายอนหลังเวชระเบียนผูปวย 196 
รายที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เนื่องจากโรคของระบบทางเดินอาหารใน
ระยะเวลา 18 เดือน (มิถุนายน 2539 – ธันวาคม 2540) พบวาสวนใหญของผูปวยมีภาวะเลือดออก
ในทางเดินอาหารและอาการนําคืออาเจียนเปนเลือดหรือ อุจจาระดํา ครึ่งหนึ่งของผูปวยมีประวัติดื่ม
สุราและรอยละ 40 มีประวัติสูบบุหร่ี (จุราพร พงศเวชรักษ  และคนอื่นๆ 2005)  
 ไมแตเพียงผูสูบบุหร่ีเทานั้นที่ไดรับอันตรายจากการสูบบุหร่ี บุคคลที่อยูรอบขางก็ไดรับ
อันตรายจากควันบุหร่ีเชนกัน คนทั่วไปที่ตองอยูในบรรยากาศที่มีผูอ่ืนสูบบุหร่ี ควันบุหร่ีจะทําให
เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผูที่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรค
หลอดลมอักเสบ จะทําใหมีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 
2546: 4) จากการตรวจวิเคราะหปสสาวะ เลือด และน้ําลาย สามารถพิสูจนไดวา การหายใจเอาควัน
บุหร่ีในอากาศรอบตัวโดยไมไดสูบบุหร่ีทําใหรับสารพิษจากควันบุหร่ีเขาสูรางกาย (บางกอกเฮลท 
2548) หากไดรับควันบุหร่ีเปนเวลาหลายปจะมีโอกาสเปนโรคมะเร็งปอด และปอดจะถูกทําลาย
เชนเดียวกับปอด ของผูที่สูบบุหร่ีวันละ 1 – 10 มวนและมีความเสี่ยงในการเกิดโรคของระบบตางๆ 
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ไดเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี (ทักษิณ เจียมทอง 2542: 36) ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีที่ตองแตงงานกับผูชายที่
สูบบุหร่ีจะมีความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอดมากกวาผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีและแตงงานกับผูชาย
ที่ไมสูบบุหร่ีถึง 2 เทา และมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป 
(Winster and Difranza 1985: 316, อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2546: 4) ควัน
บุหร่ีทําใหเด็กทารกที่สูดควันบุหร่ีเขาไปเสียชีวิตไดทันที และเด็กอายุต่ํากวา 16 ป ซ่ึงอยูในบานที่
พอแมสูบบุหร่ีจะเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากกวาเด็กที่พอแมไมสูบบุหร่ี 2 เทา (วิทย      
เที่ยงบูรณธรรม 2531: 152)  
 บุหร่ีนอกจากจะทําใหเกิดปญหาโดยตรงตอผูสูบเอง และโดยออมตอสุขภาพของบุคคล
ขางเคียงแลว ยังทําใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย การสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญคือ การสูญเสียคาใชจายเพื่อรักษาโรคตางๆ ที่เกิดจากการสูบบุหร่ี (กาญจนศรี 
สิงหภู 2541: 2) ซ่ึงเปนการดูดกลืนและละลายทรัพยากรเงินตราของโลกอยางมหาศาล การศึกษา
ของธนาคารโลกเรื่อง The Economic Costs and Benefits of Investing in Tobacco (ผลไดและ
ผลเสียอันเกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบุหร่ี) ไดประมาณการไววา คาใชจายในการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีทั่วโลกนั้นสูงถึง 2 พันลานเหรียญสหรัฐ รายงานฉบับนี้
ยังไดเพิ่มเติมอีกวา การลดอัตราความเสี่ยงตอโรคโดยการปองกันการสูบบุหร่ีใหผลคุมคา และแม
เปนการดําเนินการเพื่อเลิกสูบบุหร่ีก็ใหผลเชนกัน (กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย 2543: 10) 
รายงานจากธนาคารโลก (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, ผูแปล 2544: 3) เร่ือง หยุดการแพรภัย
บุหร่ีส่ิงที่รัฐตองทําและผลไดผลเสียทางเศรษฐกิจของการควบคุมยาสูบ กลาววา ในประเทศที่
ประชากรมีรายไดสูง คาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคตางๆ ที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับบุหร่ีนั้นเปน
จํานวนรอยละ 6 – 15 ของคาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด คาใชจายในการรักษาพยาบาล
ประจําปของผูสูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยจะสูงกวาของผูที่ไมสูบบุหร่ี และคาใชจายตลอดชีพของผูสูบบุหร่ี
นั้นมากกวาของผูไมสูบบุหร่ีแมจะมีอายุไมยืนยาวเทา   สถิรกร พงศพานิช   (2548: 2)   ทําการศึกษา 
เปรียบเทียบคาใชจายในปจจุบันและอนาคตทางดานสุขภาพของโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีกับ
รายรับของรัฐจากภาษีบุหร่ีในประเทศไทย   การศึกษานี้ไดประเมินและคาดการคาใชจายของโรค 3 
โรค คือ โรคหัวใจ, โรคถุงลมโปงพองและโรคมะเร็งปอด ระหวางป 2546 - 2550 และรายรับของ
รัฐที่ไดจากการจัดเก็บภาษีบุหร่ีระหวางป 2546 – 2550 เชนกัน พบวา คาใชจายของ 3 โรค นั้นเริ่ม
เพิ่มสูงกวารายรับของภาครัฐจากภาษีบุหร่ีในป 2543   และเพิ่มมากขึ้นในปถัดมาและตอไปใน
อนาคต นอกจากประเทศชาติจะตองสูญเสียคาใชจายในดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก ใน
การดูแลรักษาผูปวยดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีแลว ยังเกิดความสูญเสียในทรัพยากรมนุษยที่เปน
กําลังในการพัฒนาประเทศอยางมหาศาล  
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  รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ.2547 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวา ในป 2547 จํานวนประชากร อายุ 15 ปขึ้นไปทั่วประเทศ ซ่ึงมีประมาณ 49.4 ลานคน 
เปนผูที่สูบบุหร่ีจํานวน 11.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 22.9 ในจํานวนนี้เปนผูสูบบุหร่ีประจําทุกวัน
ประมาณ 9.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 19.5 ผูที่สูบบุหร่ีนานๆ คร้ัง (สูบไมสม่ําเสมอหรือกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนไมได) มีประมาณ 1.7 ลานคนหรือรอยละ 3.4 ซ่ึงจากสถิติจํานวนผูสูบบุหร่ีเปน
ประจําประมาณ 9.6 ลานคน (รอยละ 19.5) ลดลงจากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่มีผูสูบประจําทุก
วันประมาณ 10.6 ลานคน (รอยละ 22.5)  (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 2548 ข: 6) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการสูบบุหร่ีในประชากรอายุมากกวา 15 ป ตั้งแต พ.ศ.2531 - 2547    

ป จํานวนผูสูบบุหร่ี 
(ลานคน) 

% จํานวนชาย 
(ลานคน) 

% จํานวนหญิง 
(ลานคน) 

% 

2531 
2534 
2536 
2539 
2542 
2544 
2547 

10.0 
11.3 
10.3 
11.2 

   10.2  
   10.6  

9.6 

28.4 
29.3 
25.6 
25.8 
22.4 
22.5 
19.5 

9.3 
10.5 
9.8 
10.6 
9.6 
9.9 
9.1 

53 
55 
48 
49 
43 
43 
37 

0.70 
0.83 
0.56 
0.60 
0.59 
0.55 
0.52 

4.0 
4.4 
2.7 
2.8 
2.6 
2.4 
2.1 

ที่มา: มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ.2547  
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2548. เขาถึงไดจาก http://www.ashthailand.or.th/th/ 
content_image/Informationcenter/120.doc 

สําหรับประเทศไทยแตเดิมนั้น ไมมีนโยบายชัดเจนในการรณรงคคัดคานการสูบบุหร่ี มี
แตหนวยงานบางแหงที่ใหความสําคัญและจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดขึ้น เชน โครงการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี โดยมีมูลนิธิหมอชาวบานเปนแกนนํา ซ่ึงงานสวนใหญเปนการใหสุขศึกษา การ
ใหขาวสารแกสาธารณะ ประสานกับองคกรบุหร่ีและสุขภาพในตางประเทศ การจัดประชุม 
ตลอดจนการตอตานการสรางโรงงานยาสูบใหม จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอใหจัดตั้ง
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2532 
และมีบทบาทอยางมากในการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขและสวน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาสุขภาพของผูที่สูบบุหร่ีมากขึ้น เพื่อสนอง        
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พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากที่พระองค
ทรงหวงใยเด็กไทยกับปญหาพิษภัยของบุหร่ี จึงมีการออกกฎระเบียบตางๆ ออกมาควบคุมและ
ปองกันการสูบบุหร่ี เชน การพิมพภาพและคําเตือนเกี่ยวกับภัยของบุหร่ีบนซอง การหามโฆษณา
และสงเสริมการขาย นโยบายขึ้นภาษีบุหร่ี (ปจจุบันภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเทากับ 79%) นอกจากนี้ 
ยังมีการออกกฎหมายหามจําหนายบุหร่ีแกบุคคลที่มีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ กฎหมายหาม
โฆษณา ณ บริเวณจุดขายเพื่อปองกันการเชิญชวนใหเยาวชนทดลองสูบบุหร่ีและปองกันการ
กระตุนการสูบบุหร่ีของผูที่สูบบุหร่ีอีกดวย 

การควบคุมการบริโภคบุหร่ีที่มีการนํามาใชเพื่อปองกัน และลดปริมาณผูสูบบุหร่ีใน
ปจจุบันที่ไดกลาวมานั้น ไดมีการดําเนินการเปนจํานวนมากและมีอยางตอเนื่องโดยหนวยงานที่มี
สวนเกี่ยวของ แมการรณรงคเร่ืองบุหร่ีที่ผานมาไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและผูติดบุหร่ี
เปนจํานวนมาก แตอัตราการติดบุหร่ีและการเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ียังคอนขางสูง จากขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544 พบวา จํานวนผูสูบบุหร่ีเปนประจํา 10.5 ลานคน (รอยละ 22.5 ของ
ประชากรทั้งหมด) เปนผูที่ปจจุบันยังสูบบุหร่ีเปนประจําและเคยพยายามเลิก มี ประมาณ 3.2 ลาน
คน (รอยละ 30.3 ของผูสูบบุหร่ีเปนประจํา) ในจํานวนนี้เปนผูมีความพยายามในการเลิกสูบบุหร่ี 1 
หรือ 2 ครั้งแตตองกลับมาสูบอีก รอยละ 11.1 และ 8.5 ตามลําดับ สวนจํานวนผูเลิกสูบบุหร่ีสําเร็จ 
(ปจจุบันไมสูบบุหร่ีแตเคยสูบเปนประจํา) ประมาณ 1.6 ลานคน (รอยละ 3.5 ของประชากรทั้งหมด) 
ซ่ึงจะเห็นไดวามีผูสูบบุหร่ีเปนจํานวนมากแตมีผูเลิกบุหร่ีไดสําเร็จเพียงจํานวนนอยเทานั้น เนื่องจาก
การติดบุหร่ีนั้นเกิดจากรางกายตองการสาร Nicotine เมื่อ Nicotine สลายออกไปจากรางกายเราหมด 
ความรูสึกเหนื่อย กระสับกระสาย และ เครียดก็จะเขามาแทนที่ จนตองสูบมวนใหม และการติด
บุหร่ีของบางคนนั้นเกี่ยวของกับความตองการดานจิตใจเพราะสูบจนเปนนิสัย ซ่ึงมักจะมีพฤติกรรม
บางอยางที่มาควบคูไปกับการสูบบุหร่ี  เชน  เมื่อขับรถจะสูบบุหร่ีทุกครั้ง เมื่อตื่นนอนขึ้นมาจะตอง
หยิบบุหร่ีสูบ เมื่อทุกครั้งที่ขึ้นนั่งบนรถหรือตื่นนอนก็จะนึกถึงการสูบบุหร่ี (ธเนศ พัวพรพงษ 
2546) ดังนั้น การปองกันไมใหบุคคลสูบบุหร่ีจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยควบคุมการบริโภคบุหร่ี
และลดจํานวนผูติดบุหร่ี  

การปองกันขั้นตน (Primary prevention) เปนมาตรการปองกันการสูบบุหร่ีที่ดําเนินการ
เพื่อปองกันบุคคลที่ไมสูบบุหรี่ ใหหลีกเลี่ยงจากปจจัยเส่ียงอันนําไปสูการเริ่มทดลองสูบบุหร่ี ดวย
การจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี และผลกระทบของบุหร่ีที่มีตอสุขภาพของผูที่สูบบุหร่ี 
ตลอดจนมุงเสริมสรางกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อเบี่ยงเบนบุคคลออกจากการเขาไปของ
เกี่ยวกับบุหร่ี   สวนการปองกันระดับที่ 2 (Secondary prevention) เปนการปองกันในกลุมที่ได
ทดลองสูบบุหร่ีแลวและกําลังจะติด เปนผูที่มีความเสี่ยงในการติดบุหร่ีสูง โดยการปองกันทั้ง         
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2 ระดับนั้นจะตองเนนเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของจิตใจใหแกบุคคลอยูภาวะที่เส่ียงตอการ
สูบบุหร่ีในกลุมที่ไมสูบบุหร่ีและลดความตองการในการสูบบุหร่ีในกลุมที่สูบบุหร่ีแลว 

 ในปจจุบันนี้สังคมไทย โดยเฉพาะสังคมเมืองรับเอาวัฒนธรรมของประเทศที่คิดวาเจริญ
แลวเขามามาก ที่เห็นไดชัดคือกลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยที่รับและเรียนรูส่ิงตางๆไดรวดเร็ว ทั้งในสิ่งที่
สรางสรรคและทําลาย ในที่นี้รวมถึงคานิยมของการสูบบุหร่ี ซ่ึงเริ่มพบเห็นกันมากขึ้นตามสถานที่
ตางๆ เชน ศูนยการคา และสาธารณสถานทั่วไป ซ่ึงเชื่อวา การสูบบุหร่ีบงบอกถึงการมีรสนิยมดี 
เกิดความเทห จึงถือเปนแบบอยาง (อัจฉราวรรณ สรอยทอง 2542: 3) ปกติแลวคนที่ไมเคยสูบบุหร่ี
มากอนตั้งแตเปนวัยรุนก็จะไมสูบไปตลอดชีวิต แตพบวาผูสูบบุหร่ีจํานวนมากนั้นสูบบุหร่ีมาตั้งแต
กอนอายุครบ 25 ป ซ่ึงสวนใหญเริ่มสูบในขณะที่ยังเปนเด็กหรือวัยรุน (ประภาพรรณ เทวกุล ณ 
อยุธยา, ผูแปล 2544: 19) จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ. 2547 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีวัยรุนอายุ 15 – 19 ปที่สูบบุหร่ีจํานวน 301,119 คน เปนชายจํานวน 
293,913 คน และหญิงจํานวน 7,206 คน และผูที่เร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแตอายุกอน 10 ป – 24 ป ทั้งหมด 
8,841,568คน คิดเปนรอยละ 91.8  (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 2548 ค: 5) ซ่ึงตรงกับงานวิจัย
หลายชิ้นที่พบวา คนที่ติดบุหร่ีมักเริ่มสูบตั้งแตยังเปนวัยรุน จากการศึกษาของอัจฉราวรรณ 
สรอยทอง (2542: 45) ซ่ึงทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนเด็ก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 – 6 ทั้งภาครัฐและเอกชน พบวา กลุมสูบบุหร่ีมีอายุเมื่อเร่ิม
สูบเฉลี่ย 13.5 ป สวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีในชวงอายุ 10 – 14 ป คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาเริ่มสูบ
เมื่ออายุระหวาง 15 – 19 ป คิดเปนรอยละ 32  จากการศึกษาของประไพจิตร ชุมแวงวาป (2542: 75) 
พบวา นักเรียนชายที่สูบบุหร่ีในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกนสวนใหญ สูบบุหร่ี
ครั้งแรกในชวงอายุประมาณ 15 – 17 ป รอยละ 53.6 และมีผูเร่ิมสูบบุหร่ีในชวงอายุ 12 – 14 ป ถึง
รอยละ 23.91 สาเหตุที่สูบบุหร่ี คือ อยากลอง รอยละ 62 และเพื่อนชวน รอยละ 30 สวนการศึกษา
ของอรนุช ภาชื่น, สุวัฒน ศรีสรฉัตร และณัฐธิรา ไกรมงคล (2542: 7) จากการสนทนากลุมของ
หัวหนาครอบครัวที่สูบบุหร่ี พบวา สวนใหญจะเริ่มสูบบุหร่ีในอายุ 13 – 15 ป ซ่ึงเปนชวงวัยรุนที่
ชอบลอง เห็นชอบตอพฤติกรรมใหมๆ โดยไมพิจารณาใหถ่ีถวนถึงผลระยะยาวที่ตามมา นอกจากนี้ 
การสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนนั้น เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชักนําใหกาวไปสูปญหายาเสพติดชนิด
ใหโทษชนิดอื่นๆ จากการวิจัยพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่สัมพันธกับสิ่งเสพติดอื่นๆ ในหลายประเทศ
พบวา วัยรุนติดเหลารอยละ 62 เร่ิมจากติดบุหร่ีกอน วัยรุนที่ติดฝนและกัญชารอยละ 75 เร่ิมจากการ
ติดบุหร่ีกอน และวัยรุนที่ติดโคเคนและเฮโรอีนรอยละ 95 เร่ิมจากติดบุหร่ีกอน (U.S. Department 
of Health and Human Services 1988, อางถึงใน ประกิต วาทีสาธกกิจ 2540: 7) และจากการวิจัยของ
เฮนนิ่งฟลด (Henningfield, อางถึงใน เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา 2536: 7) พบวา วัยรุนอายุระหวาง 12 – 17 
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ปที่ติดนิโคตินในบุหร่ี จะมีอัตราการติดสุราเพิ่มขึ้น 4 เทา อัตราการสูบกัญชาเพิ่มขึ้น 100 เทา และ
อัตราการสูบโคเคนเพิ่มขึ้น 32 เทาของคนที่ไมสูบบุหร่ี  ในปการศึกษา 2543 มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลการเสพติดบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา มีนักเรียนชาย
ที่ติดบุหร่ีรอยละ 2.7 ของนักเรียนชายทั้งหมด และในจํานวนนี้รอยละ 33.3 ยอมรับวามีการเสพย
แอมเฟตามีน (ยาบา) รวมดวย (กําธร ไพจิตต 2544: 6)  

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเปนกลุมวัยรุนกลุมหนึ่งที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซ่ึงมีการ 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาที่สนับสนุนในเรื่องนี้ จากงานวิจัยของ
มาลินี ภูวนันท และคนอื่นๆ (2536: 16) เร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของ
นักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวากลุมตัวอยางสูบบุหร่ีถึงรอยละ 72.2 ใน
กลุม ปวส. รอยละ 44.3 ในกลุม ปวช. งานวิจัยของวิยะดา ดิลกวัฒนา (2537: 4) ไดสํารวจเบื้องตน
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุโขทัย 
พบวา มีนักศึกษาที่สูบบุหร่ีรอยละ 56.25 สวนงานวิจัยของยุพาพรรณ จันทรเมฆา (2540: 6) ได
สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ช้ันปที่ 1 – 3 พบวา มีผู
สูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 31.6 และการศึกษาของวมนธร โพธิชัยชิน (2543: 71) เร่ืองปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสกลนคร พบวา มีนักศึกษาที่
สูบบุหร่ีรอยละ 22.9 ปจจัยที่สงผลใหนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การสูบบุหร่ี อาจเนื่องมาจากการเรียนในสายอาชีพนั้นจะตองมีการเรียนควบคูกับการปฏิบัติงานใน
ทักษะอาชีพของตน และเชื่อวาการสูบบุหร่ีจะกระตุนทําใหสามารถทํางานไดอยางกระฉับกระเฉง 
ไมเฉื่อยชา หรือชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเหนื่อยงายหรือออนเพลีย เกิดความผอน
คลายจากการทํางานหนัก (ทองหลอ เดชไทย 2527: 37 – 40)      นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผล
ตอการสูบบุหร่ีของนักศึกษา เชน การที่มีพอหรือแมสูบบุหร่ี เพื่อนในกลุมสูบกันเปนสวนมาก 
ไดรับการเชิญชวนจากเพื่อน เปนตน (สุภา มาลากุล 2526: 26) 

ความรู เปนปจจัยภายในตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการปฏิบัติส่ิงใด บุคคลควรจะมีความรูและเกิดความพอใจใน
เรื่องนั้นๆ เสียกอน กลาวคือ ผูสูบบุหร่ี หากไดรับความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ี วามี
ผลเสียตอตนเองและผูอ่ืนอยางไร ทําความเขาใจกับความรูเหลานั้น ก็จะแสดงพฤติกรรมที่เปนผล
จากการเรียนรูนั้นๆ โดยหลีกเล่ียงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซ่ึงความรูมีความสําคัญที่จะทําใหบุคคลมี
การปฏิบัติตนอยางถูกตองและเหมาะสมในชีวิตประจําวัน แตปจจัยความรูเกี่ยวกับบุหร่ีอาจไมใช
ปจจัยเดียวที่สงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูการไมสูบบุหร่ีเสมอไป เพียงแตความรู
เกี่ยวกับบุหร่ีและพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกันเทานั้น (กําไลรัตน เย็นสุขจิต 2534: 
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บทคัดยอ; ลีนา ฐิติเบญจพล 2536: บทคัดยอ; ศศิพร โลจายะ 2545: บทคัดยอ; พัชรี มีชํานาญ 2547: 
บทคัดยอ) ซ่ึงอาจตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆ เขารวมดวย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีโดยไมสูบบุหร่ีนับเปนการขัดตอความพอใจ ความสุข และความเคยชิน ความสามารถของคน
ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจึงเปนไปไดยาก 

ความเชื่อในความสามารถของตนเอง เปนปจจัยภายในตัวบุคคลที่มีผลตอกระบวนการ
คิด ความพยายามและแรงจูงใจของบุคคล ในการเลือกแสดงหรือเปลี่ยนแปลงการกระทําพฤติกรรม
ที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว แตหากบุคคลเชื่อวาตนไมมีความสามารถก็จะ
หลีกเลี่ยงการกระทําพฤติกรรมนั้น การรับรูความสามารถของตนเองจึงมีผลตอการกระทําหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล จากงานวิจัยพบวา ความคาดหวังในความสามารถของตนในการไมสูบ
บุหร่ีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี (ลีนา ฐิติเบญจพล 2536: บทคัดยอ; 
ยุพาพรรณ จันทรเมฆา 2540: บทคัดยอ) ดังนั้น ปจจัยความเชื่อในความสามารถของตนเองจึงมี
อิทธิพลตอการปองกันการสูบบุหร่ีในบุคคลที่มีความเชื่อวาตนมีความสามารถในการปองกัน และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากการสูบบุหร่ีได 

แรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยภายนอกตัวบุคคลที่มีผลตอกระบวนการคิด  และ
พฤติกรรมของบุคคล เปนสิ่งที่บุคคลไดรับจากผูอ่ืนที่อยูในสังคมที่บุคคลนั้นมีความสัมพันธดวย 
เชน บิดามารดา หรือผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อน การสนับสนุนและความชวยเหลือเกื้อกูลใน
ดานตางๆ อยูในรูปของขาวสาร วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ เชน ความรัก ความ
เอาใจใส การเห็นคุณคา เปนตน แรงสนับสนุนเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอบุคคล เนื่องจากบุคคลไม
สามารถอยูเพียงลําพังในสังคมได แตตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่น การปองกันตนเองจาก
การสูบบุหร่ีจึงควรที่จะไดรับการสนับสนุนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมเชนกัน มีการวิจัยที่พบวาแรง
สนับสนุนทางสังคมนั้นมีอิทธิพลและมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ี (จุฑารัตน      
จุลรอด 2536: บทคัดยอ; เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา 2536: บทคัดยอ; ผาณิต เฟองอักษร 2541: บทคัดยอ;     
สุพรรณี ปานดี 2542: บทคัดยอ; กิติศักดิ์ เมืองหนู 2544: บทคัดยอ) 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการการปองกัน และ
แกไขปญหาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวา งานวิจัยที่ผานมานั้นมุงเนนการศึกษาพฤติกรรมและ
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูสูบบุหร่ี ศึกษาประสิทธิภาพของการใชโปรแกรมสุขศึกษาหรือ
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกกลุมผูสูบบุหร่ีเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเลิกสูบบุหร่ี ใชเวลาใน
การศึกษาและติดตามผลในระยะสั้น อันเปนขอจํากัดของโปรแกรมสุขศึกษาหรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการเลิกบุหร่ีที่จะตองมีการติดตามพฤติกรรมอยางตอเนื่องอยางนอยหนึ่งป จึงจะถือวา
เลิกบุหร่ีไดสําเร็จ ผูศึกษาในฐานะของนักจิตวิทยาชุมชนเห็นวา การใชตัวแปรทางจิตวิทยานาจะ
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เปนแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุนเพื่อใหเกิดการปองกันการสูบ
บุหร่ี ทั้งในวัยรุนที่ยังไมสูบบุหร่ีและวัยรุนที่สูบบุหร่ีแลว เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนั้นมี
อิทธิพลมาจากปจจัยสวนตัวและปจจัยแวดลอมตางๆ เชน ความอยากรูอยากลองของวัยรุน 
ความเครียด ปญหาครอบครัว เพื่อน การเลียนแบบคนรอบขางที่สูบบุหร่ี ฯลฯ  การศึกษาปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงใหความสําคัญกับปจจัยที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งภายใน
ตนและปจจัยสนับสนุนจากภายนอก เพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมการปองกันไมใหตนเองเขาไป
เกี่ยวของกับบุหร่ี ไดแก ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และแรง
สนับสนุนทางสังคม เพื่อศึกษาวาปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของ
นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม เพื่อนําขอมูลที่เปนประโยชนจาก
การศึกษาครั้งนี้ ไปเปนขอมูลพื้นฐานแกผูที่เกี่ยวของกับปญหาการสูบบุหร่ี และเปนแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อวางแผนในการดําเนินการปองกันปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม และนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอื่นๆเพื่อสุขภาพและ
คุณภาพที่ดีของตนเอง ผูใกลชิด และสังคมไทยตอไป    
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   แรง
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม    
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น สาขาวิชาที่เรียน การมีคนในครอบครัว
สูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี และภาวะการสูบบุหร่ีแตกตางกัน  

3. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุน
ทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด     
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม   
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ปญหาการวิจัย 
1. ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม   

และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม อยูในระดับใด  

2. นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น สาขาวิชา
ที่เรียน การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี และภาวะการสูบบุหร่ี
แตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม   
เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม หรือไม อยางไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้นตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 

2. นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่เรียน
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 

3. นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีคนในครอบครัว
สูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 

4. นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีเพื่อนหรือผูอยู   
รอบขางสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 

5. นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีภาวะการสูบบุหร่ี
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 

6. ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม   
เปนปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม    
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ขอบเขตการวจัิย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบ

บุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
การวิจัยไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้    ไดแก   นักเรียนชายที่กําลัง
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 6 
วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ่ึง
ประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3,924 คน และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 1,015 คน รวมทั้งส้ิน 4,939 คน   

2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชายที่
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ่ึงผูวิจัยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane) โดยใชขนาดกลุมตัวอยางที่มีระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายที่
กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 302 คน และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 86 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 388 คน และใชการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร  
 3.   ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มดีังนี้  

         3.1 ตัวแปรอิสระ แบงเปน 
  3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับชัน้ สาขาวิชาที่เรียน การมีคนในครอบครัว

สูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี และภาวะการสูบบุหร่ี 
 3.1.2 ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 
 3.1.3 ความเชือ่ในความสามารถของตนเอง  
 3.1.4 แรงสนับสนุนทางสังคม   

  3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชายเพื่อ

ปองกันหรือหลีกเลี่ยงไมใหตนเองสูบบุหร่ี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
          1.1 การควบคุมตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษา
ชายที่สามารถใชวิธีการตางๆ ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ี การกําหนด
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อไมใหตนเองสูบบุหร่ี รวมทั้งการใหรางวัลเพื่อใหเกิด     
พฤติกรรมเหลานั้นดวย เชน การตั้งเปาหมายที่จะไมสูบบุหร่ี การตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจาก
การสูบบุหร่ี การไมรับบุหร่ีจากผูอ่ืน การชื่นชมตนเองที่ไมสูบบุหร่ี เปนตน    

 1.2 การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชาย ที่
สามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุนหรือสถานการณที่เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการสูบบุหร่ี เชน การไม
จับกลุมกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการเที่ยวกลางคืน 
เปนตน  
   1.3 การปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชาย ที่
สามารถหลีกเลี่ยงการชักชวนใหสูบบุหร่ี หรือการชักชวนไปในสถานการณที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการ
สูบบุหร่ี โดยการพูดหรือแสดงทาทางปฏิเสธอยางมีเหตุผลและไมทําลายความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

 1.4 การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชายที่ชวย
ปองกันการสูบบุหร่ี โดยการใชเวลากับการทํากิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชนกับ
ตนเองทั้งที่บานและในสถานศึกษา เชน การอานหนังสือ การเลนกีฬา ฟงเพลง การทําการบานหรือ
งานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย รวมทั้งการชวยเหลืองานของผูปกครอง 

2. ความรูเก่ียวกับบุหรี่ หมายถึง ความสามารถในการจํา เขาใจ และอธิบายขอเท็จจริง
อยางถูกตองของนักศึกษาชาย เกี่ยวกับบุหร่ีและสถานการณเกี่ยวกับปญหาบุหร่ีในปจจุบัน การติด
บุหร่ี ผลกระทบของการสูบบุหร่ี วิธีการปองกันการสูบบุหร่ี และกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี 

3. ความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) หมายถึง ความเชื่อมั่นของ
นักศึกษาชายเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตน เพื่อปองกันการสูบบุหร่ี แบงออกเปน 2 ดาน 
ดังนี้ 
          3.1 การรับรูความสามารถในการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง (Perceived Self - 
Efficacy) หมายถึง การที่นักศึกษาชายประเมินความสามารถของตน ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีไดในระดับใด  
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         3.2 ความคาดหวังในผลดีของพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง (Outcome 
Expectation) หมายถึง ความคิดหรือความคาดหวังตอผลลัพธที่เปนประโยชนอันเกิดจากพฤติกรรม
การปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษา  

4. แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การที่นักศึกษาชายไดรับการ
สนับสนุนและชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ จากบุคคลอื่น เชน บิดามารดา อาจารย และเพื่อน เพื่อ
หลีกเล่ียงการเขาไปเกี่ยวของกับบุหร่ีและปองกันการสูบบุหร่ี ในที่นี้แบงแรงสนับสนุนทางสังคม
ออกเปน 3 ดาน ดังนี้   

   4.1 แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึง การแสดงความรัก การ
ดูแลเอาใจใส การใหกําลังใจ ความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจ รวมถึงการกระตุนและตักเตือนจาก
บุคคลอื่น เพื่อชวยใหนักศึกษาชายสามารถหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากบุหร่ีได 

   4.2 แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational Support) หมายถึง การใหขอมูล 
ความรู ขาวสาร ขอเท็จจริง การแนะนําหรือการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา
ชาย จากบุคคลอื่นในเรื่องตางๆ รวมถึงวิธีการที่ปองกันตนเองจากบุหร่ี เพื่อชวยใหนักศึกษาชาย
สามารถหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากบุหร่ีได 

   4.3 แรงสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ (Tangible Support) หมายถึง การจัดหาและ
ชวยเหลือโดยตรง ในดานวัตถุ ส่ิงของและบริการในเรื่องตางๆ จากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหนักศึกษา
ชายสามารถหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากบุหร่ีได  
               5. นักศึกษาชาย หมายถึง นักเรียนชายทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี ที่ศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม 

6. ระดับชั้น หมายถึง ระดับการศึกษาที่นักศึกษาชายกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน ในที่นี้
ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

7. สาขาวิชาที่เรียน หมายถึง สาขาวิชาที่นักศึกษาชายกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน ในที่นี้
ไดแก ชางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และศิลปกรรม 

8. การมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ หมายถึง ภายในครอบครัวของนักศึกษาชายมีผูสูบบุหร่ี
ทั้งที่สูบเปนประจําหรือสูบบางบางครั้ง   

9. การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหรี่ หมายถึง นักศึกษาชายมีเพื่อนหรือบุคคลรอบ
ขางที่พบเห็นไดวาสูบบุหร่ี เชน อาจารย เพื่อนบาน เปนตน ทั้งที่สูบเปนประจําหรือสูบบางบางครั้ง 
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10. ภาวะการสูบบุหรี่ หมายถึง นักศึกษาชายมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือไม ในที่นี้     
ไดแก  

10.1 ไมสูบบุหร่ี หมายถึง นักศกึษาชายไมเคยสูบบหุร่ีหรือเคยสูบบุหร่ีแตเลิกสูบ
แลวมากกวา 1 ป 

10.2 สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง หมายถึง นักศึกษาชายสูบบุหร่ีแตสูบไมสม่ําเสมอหรือ
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนไมได 

10.3 สูบบุหร่ีเปนประจํา หมายถึง นักศกึษาชายสูบบุหร่ีสม่ําเสมอหรือมีกําหนดเวลา
ในการสูบที่แนนอน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. เพื่อทราบถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนประโยชนในการวางแผนจัดทําโครงการ
แทรกแซงเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแกกลุมนักศึกษาชายตอไป 

2. เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้ ไปเปนขอมูลพื้นฐานแกผูที่เกี่ยวของกับปญหาการสูบบุหร่ี
และเปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อวางแผนในการดําเนินกิจกรรมปองกันการสูบบุหร่ี ในกลุม     
นักศึกษาเพื่อลดจํานวนผูสูบบุหร่ีหนาใหมลง และลดจํานวนผูที่สูบบุหร่ีใหสามารถงดสูบบุหร่ีถาวร 
ในนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม และนักเรียนนักศึกษาใน     
สถานศึกษาอื่นๆ 
 3. เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตองการปองกันเยาวชนไมใหเขา
ไปเกี่ยวของกับบุหร่ี และลดปริมาณผูปวยและผูเสียชีวิตที่เกิดจากการสูบบุหร่ีในอนาคต 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

                  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม” โดยกําหนดขอบเขต
การศึกษาไว 3 สวน ดังนี้  
             สวนที่ 1   ธรรมชาติของวัยรุนและนักศกึษาในวิทยาลัยสังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา 
             สวนที่ 2    ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 

    2.1   ความหมายของบุหร่ี  
    2.2   สถานการณการสูบบุหร่ีในปจจุบนั 
    2.3   ความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการสูบบุหร่ี 
    2.4   ความรูเกี่ยวกับการตดิบุหร่ี 
    2.5   ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ี 
    2.6   ความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูบบุหร่ี 
    2.7   ความรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี              

              สวนที่ 3    แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วของ 
    3.1   แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบ 

บุหร่ี 
                         3.2   แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของกับความรู  

3.3   แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของกับความเชือ่ในความสามารถของ 
ตนเอง 
      3.4 แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของกับแรงสนบัสนุนทางสังคม 
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สวนที่ 1   ธรรมชาตขิองวัยรุนและนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
 
1.1 พัฒนาการของวัยรุน 
 วัยรุนเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเขาสูวัย
ผูใหญ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทั้งภายในตัววัยรุนเอง และเกิดจากการกระตุนทางสังคม การ
พัฒนาการของวัยรุนสามารถแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะวัยรุนตอนตน อายุ 10 – 14 ป และ ระยะ
วัยรุนตอนปลาย อายุ 15 – 19 ป (Gordon 1975, อางถึงใน สุภาณี สันตยากร 2545: 50) ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัยรุนนั้น ศรีเรือน แกวกังวาล (2545: 331 – 343) ไดสรุปไวดังนี้  
 1.1.1 พัฒนาการทางอารมณ  
  ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตทางรางกายทั้งภายในและภายนอก
กระทบกระเทือนแบบแผนอารมณของเด็กวัยรุน วัยรุนมีอารมณเปล่ียนแปลงงาย สับสน ออนไหว 
มีความเขมของอารมณสูง ไมมั่นคง ระดับความเขมของอารมณแตละอยางๆ นั้นขึ้นอยูกับ
บุคลิกภาพดั้งเดิมของวัยรุน ขึ้นกับตัวเราที่ทําใหเกิดอารมณ วัยรุนเริ่มแสดงอารมณประจําตัวของ
ตนเองออกมาใหผูอ่ืนทราบไดชัดเจน อารมณที่เกิดขึ้นกับวัยรุนนั้นมีทุกประเภท อาทิ รัก ชอบ 
โกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา โออวด ถือดี เจาทิฐิ ออนไหว วุนวายใจเห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด 
ฯลฯ ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย เปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมอารมณยังไม
สูดี บางครั้งพลุงพลาน บางครั้งเก็บกด เพราะลักษณะอารมณของวัยรุนเปนเชนนี้ บุคคลตางวัยจึง
ตองใชความอดทนมากเพื่อจะเขาใจและสรางสัมพันธกับพวกเขา เนื่องจากเขากับบุคคลตางวัยได
ยาก วัยรุนจึงเกาะกันไดดีมากเปนพิเศษกวาวัยอ่ืนๆ เพราะเขาใจและยอมรับกันและกันไดงาย 
โดยทั่วไป  วัยรุนรูสึกสับสนทางอารมณมากวาวัยเด็กที่ผานมา  เพราะสาเหตุเกี่ยวพันซับซอนหลาย
ประการดวยกัน เชน 
  1. เปนชวงเปลี่ยนวัย เปนระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต เปนระยะที่ทําบทบาทอยาง
ผูใหญ ในดานความประพฤติ ความปรารถนาในชีวิต ความรับผิดชอบ นิสัยใจคอ แตเนื่องจากเปน
ระยะแรกเริ่มวัยรุนจึงมีความสับสนลังเลใจ ไมแนใจ ไมทราบวาที่ถูกที่ควรนั้นเปนอยางไร  
  2. รางกายเติบโตเปนชายหนุมหญิงสาวเต็มที่ ตองวางตัวในสังคมกับเพื่อนวัยรุน 
เพื่อนตางเพศ และเพื่อนตางวัยในแนวใหม การวางตัวอยางถูกตองนั้นกระทําไดไมงายนัก ตอง
อาศัยเวลาบางในระยะที่ปรับตัวไมไดจึงมีความรูสึกสับสนในใจเมื่ออยางเขาสูวัยรุน  
  3. วัยรุนจะตองเลือกอาชีพเพื่อเตรียมตัวสําหรับประกอบอาชีพตอไปในระยะวัย
ผูใหญ การเลือกอาชีพเปนเรื่องสําคัญตอชีวิตจิตใจ อารมณ ความตองการของเด็ก และบุคคลที่
เกี่ยวของทั้งที่บาน โรงเรียน และกลุมเพื่อน ความสับสนใจเกิดงายเพราะวัยรุนอยูภายใตความบีบ
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บังคับ ขอจํากัดของระบบการศึกษา สติปญญา ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ความนิยมของทองถ่ิน 
โรงเรียนและสังคมสวนรวม และยังไมทราบแนในความถนัด ความสนใจ ความตองการและ
บุคลิกภาพของตนเอง  
  4. สภาพปจจุบันของสังคมเปนสาเหตุใหญซ่ึงพอแยกขอยอยไดวา  
  - สังคมเปลี่ยนแปลงงายและรวดเร็ว วัยรุนปรับตัวตามไมทันเพราะยังมีความ
เจนจดัในโลกและชีวิตไมเพยีงพอ 
  - สภาพเศรษฐกิจในสังคมปจจุบันทําใหวัยรุนตองใชเวลาฝกฝนอาชีพเพิ่มมาก
ขึ้น ไมมีโอกาสเปนผูใหญและประกอบกิจกรรมของชวีิตอยางผูใหญสมใจปรารถนา ตองเก็บกด
ความรูสึกเชนนี้ไว การเกบ็กดหนักหนวงขึ้นเมื่อผูสูงวัยกวาเหมาวาหนุมสาววัยรุนที่กําลังศึกษาอยู
ไมวาระดับใดก็ตามยังอยูในฐานะเหมือนเด็ก  
  - วัยรุนจํานวนไมนอยตองออกจากความคุมครองของพอแม ตองชวยตัวเองเร็ว
ขึ้น บางคนอาจยังไมพรอมสําหรับการออกจากความคุมครองของพอแม จึงตกเปนเยื่อของผูหวัง
ผลประโยชนโดยปราศจากความหวังดี  
  -   ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ความอบอุนมีนอยกวาครอบครัวใหญ 
 1.1.2 พัฒนาการทางสงัคม  
  วัยรุนใหความสําคัญกับเพื่อนรวมวัยมากกวาในระยะวัยเด็กตอนกลาง วัยรุนจะให
ความสําคัญกับกลุมเพื่อนมากขึ้น เกิดการติดเพื่อน ตองการการยอมรับจากเพื่อน วัยรุนจับกลุมกัน
ไดนานและผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น กลุมของวัยรุนไมมีเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันเทานั้น แตมี
เพื่อนตางเพศเขามาสมทบดวย เริ่มลดความเอาใจใสกับบุคคลตางวัยไมวาเปนผูใหญหรือเด็กกวา 
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วและมากมายเปนแรงกระตุนใหวัยรุนรวมกลุม เพราะ
สามารถรวมสุขรวมทุกข แกไขและเขาใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัยซ่ึงมีความคับของใจ
ตางกัน กลุมยังสนองความตองการทางสังคมดานตางๆ ซ่ึงวัยรุนตองการมากในระยะนี้ เชน การ
เปนบุคคลสําคัญ การตอตานผูมีอํานาจ การหนีสภาพนาเบื่อของบาน ฯลฯ เมื่อวัยรุนรวมกลุมกันจะ
สรางกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุม เพื่อใชเฉพาะสมาชิกในกลุมเทานั้น และสมาชิกทุกคน
ตองปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเปนสมาชิกและตองหากลุมใหมตอไป  
  การรวมกลุมของวัยรุนเปนไปโดยธรรมชาติ วัยรุนเลือกเปนสมาชิกของกลุมใด
กลุมหนึ่งโดยไมมีใครตั้งกฎเกณฑ ไวใหตองทํา เชน เปนกลุมที่เขาไดกับแนวนิยม แบบบุคลิกภาพ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมของครอบครัวของตน ทั้งความสนใจ คานิยม สติปญญา ความมุงหวังใน
ชีวิตและอื่นๆ บุคคลตางวัยมีอิทธิพลในการเลือกกลุมและจับกลุมของวัยรุนไมมากนัก ครอบครัว
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เร่ิมมีอิทธิพลนอยลง จึงกลาวไดวากลุมมีความสําคัญตอชีวิต จิตใจ และอนาคตของวัยรุนอยางมาก
ที่สุด  
  การคบเพื่อนรวมวัยเปนพฤติกรรมสังคมที่สําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน แตการคบ
เพื่อนยอมมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจในยามทุกขรอน ช้ีแนะสิ่งที่เปน
ประโยชน แตในมุมกลับกัน เพื่อนอาจชักชวนวัยรุนไปในทางที่เส่ือมถอย อาชญากรวัยรุนมากมาย
เมื่อคนหาสาเหตุมักพบวาปจจัยหนึ่งเกิดจากเพื่อนชักจูง เพราะจิตใจวัยรุนละเอียดออน เปราะบาง
งายตอการชักจูง ฉะนั้นการรูจักคบเพื่อนที่ดี ที่จะชักจูงไปสูทางที่ดี จึงเปนพฤติกรรมที่สําคัญ
สําหรับวัยรุน 
  ระยะนี้วัยรุนไมตองการเพียงแตเพียงรวมกลุมกันเทานั้น แตตองการสรางความ
ผูกพันระหวางสมาชิกในกลุมแบบผูใหญอีกดวย เพราะวัยรุนสํานึกวาตนเริ่มเปนผูใหญแลว ถา
สามารถเขากับเพื่อนรวมกลุมไดดี เขายอมมีความรูสึกวาผูปกครองและผูใหญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
เขามีความสําคัญตอตัวเขานอยกวาเพื่อน    ถาเปรียบเทียบกับวัยตางๆ แลววัยรุนเปนระยะที่มี
ความรูสึกตองการผูกพันกับเพื่อนและกลุมมากวาวัยอ่ืนๆ  
 1.1.3 พัฒนาการทางความคดิ  
  วัยรุนมีการเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่ จึงสามารถคิดไดในทุกๆ แบบของ
วิธีคิด หากไดรับการศึกษาอบรมตามขั้นตอนดวยดี ระยะนี้เปนระยะที่จะแสดงความปราดเปรื่อง
อยางชัดเจน และเห็นความแตกตางของวัยรุนวัยนี้กับวัยอ่ืนๆ ไดชัด การเรียนรูเร่ืองยากๆ เร่ืองที่เปน
นามธรรม ซับซอน วัยรุนก็สามารถเขาใจได อยางไรก็ตาม คุณภาพของความคิดของวัยรุนขึ้นกับ
คุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรูในวัยที่ผานมา และบทเรียนทางวิชาการตางๆ ที่วัยรุนไดมี
โอกาสเรียนรู ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เอื้อหรือไมเอื้อตอพัฒนาการทางความคิดของเด็ก  
  กอรดอน (Gordon 1975) และเคอรทิส (Curtis 1992) (อางถึงใน สุภาณี สันตยากร 
2545: 51 – 52) กลาววา วัยรุนบางคนรูสึกสับสนกับสภาพสังคมและการหมกมุนกับปรัชญาชีวิต  
ดังที่ เพียเจท (Piaget) เรียกวัยรุนวาเปน นักปรัชญา (philosopher) ชอบคิดเรื่องการดําเนินชีวิต 
สัจจะของชีวิต การเกิด แก เจ็บ ตาย ความรูสึกสองฝกสองฝายระหวางความดีความชั่ว การบําเพ็ญ
ประโยชนกับความเห็นแกตัว ความมีศีลธรรม มโนธรรมกับการทุจริตผิดกฎหมาย รวมทั้งดาน
การเมือง ศาสนาและความรัก ความสามารถทางความคิดจะเพิ่มขึ้นในชวงวัยรุน มีสวนทําใหวัยรุน
มองตนเองและโลกรอบตัวเขาผิดไปจากเดิม ซ่ึงมีผลตอเขาทั้งดานบวกและลบ   ผลดานบวกนั้น
กระตุนใหเขามีความคิดสรางสรรคไดมากมาย ทุมเทใหความสนใจอยางจริงจังในส่ิงที่เขาชอบ 
สวนผลดานลบจะชักนําความคิดหรือมองทุกๆ ส่ิงรอบตัวเขาในแงลบ คิดเล็กคิดนอย คิดเห็นแตปม
ดอยของตัวเอง ความใฝรูใฝลองที่มีในตัวอาจชักนําใหเขาลองเสี่ยงในสิ่งตางๆ ไดงายหากจิตใจไม   
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หนักแนนพอ บางครั้งก็เปนการลองอยางคึกคะนอง โดยไมยั้งคิดถึงผลรายหรืออันตรายแตอยางใด 
เพียงเพื่อความพอใจสนองความอยากลองเทานั้น สวนความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณแหงตน
ประกอบดวยการนับถือและภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงในจิตใจ เนื่องจากรูความตองการของ
ตนเอง รูนิสัยใจคอ ขอดี ขอบกพรองของตน มีคานิยมที่เปนไปตามครรลองของสังคม ตระหนักถึง
บทบาททางเพศของตน มีเปาหมายชีวิตในอนาคตที่คอยขางแนนอนและมีความเปนไปได ซ่ึง
ทั้งหมดที่กลาวนี้ ส่ิงสําคัญที่สุดคือการนับถือตนเอง   

สําหรับพฤติกรรมและอารมณ  ซ่ึงนําไปสูปญหาการสูบบุหร่ีในวัยรุนนั้น ณัฐพงษ       
พุดหลา (2540: 29 -31) ไดนําเสนอดังนี้       

1. พฤติกรรมตอตาน ในชวงวัยนี้มีพัฒนาการทางดานจิตใจที่สําคัญสองประการ คือ การ
แสวงหาเอกลักษณของตนเอง เพื่อที่จะคนหาวาเขาอยากเปนอะไร มีความสามารถอะไร มีเปาหมาย
ชีวิตอยางไร บางครั้งการพยายามทําตัวใหไมตองการพึ่งพิงผูใหญ ทําใหวัยรุนแสดงพฤติกรรม
ตอตานผูใหญ หรือผูที่ตองการใชอํานาจที่เหนือกวาเขา และหลายครั้งที่พบวาการที่เด็กตอตาน
ไมใชเพราะเขาไมตองการทําอยางนั้น แตเปนเพราะเขารูสึกวาตัวเขาถูกกําหนดใหทํามากกวาเปน
ส่ิงที่เขาเปนคนตัดสินใจเลือกดวยตนเอง พฤติกรรมการตอตานที่ควรสนใจมี 2 ลักษณะคือ 

 1.1 เด็กที่มีแนวโนมที่จะตอตานมาตั้งแตกอนวัยรุน เด็กจะมีพฤติกรรมการแสดงออก
ถึงการตอตานมากขึ้น ไมเชื่อฟง ไมนับถือ ทําใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งขึ้น เด็กเริ่มมองวาตนเอง
เปนเด็กไมดีในสายตาผูใหญ เด็กอาจจะเริ่มหันเขาหาบุหร่ีเพื่อเปนการทาทายหรือมองวาตนเองคิด
หรือทําอะไรไมเคยดี การสูบบุหร่ีหรือไมก็ไมชวยทําใหตนเองดีขึ้น  

 1.2 เด็กที่ไมกลาแสดงออก ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหเขาเกิดความขัดแยง
ระหวางการอยากเปนตัวของตัวเอง กับการยอมรับการพึ่งพิงตอไป เด็กอาจจํายอมทําตามที่ถูก
กําหนดจนกระทั่งสามารถหาเอกลักษณของตนเองได ทําใหไมมีความเปนตัวของตัวเอง ไมสามารถ
คิดตัดสินใจและเผชิญปญหาตามลําพังได มีแนวโนมถูกชักจูงไดงาย ถาอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี 
อาจถูกชักจูงใหไปสูการสูบบุหร่ีได  

2. การติดเพื่อน วัยรุนเปนวัยที่เร่ิมสนใจกิจกรรมนอกครอบครัว เร่ิมเขากลุมกับเพื่อนวัย
เดียวกัน ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน เนื่องจากเขาไมตองการพึ่งพิงผูใหญและกําลังคนหา
เอกลักษณของตนเอง วัยรุนและเพื่อนอยูในชวงของการพัฒนาเชนเดียวกัน เขาสามารถพูดคุย
ปรึกษาหารือ ทดสอบเอกลักษณของตนเองกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ สามารถเรียนรู
และมีพัฒนาการทางสังคมไดจากกลุมเพื่อน รวมทั้งเพื่อนตางเพศที่เร่ิมเขาสูความสนใจตามวัย หาก
ความผูกพันภายในครอบครัวของวัยรุนไมราบรื่น วัยรุนอาจจะหันไปรับคานิยมจากกลุมเพื่อนแทน 
รวมทั้งการสูบบุหร่ีดวย  
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3. การอยากลอง จากการศึกษาวิจัยจํานวนมาก พบวาสาเหตุที่วัยรุนสูบบุหร่ีเพราะอยาก
ลอง วัยรุนมีความอยากรูอยากเห็น ตองการมีประสบการณในเรื่องตางๆ เนื่องมาจากกําลังคนหา
เอกลักษณของตนเอง การควบคุมความตองการของตนเองเปนสิ่งที่วัยรุนจําเปนตองฝกฝนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการมีความตระหนักในตนเอง ความรับผิดชอบ
ในตนเอง ปญหาที่เกิดขึ้นมักเนื่องมาจากเด็กควบคุมหรือถูกควบคุมมากเกินไป และการที่เด็กไม
ควบคุมหรือถูกปลอยใหมีอิสระจนไรขอบเขต เด็กที่ถูกควบคุมมากเกินไปทําใหขาดประสบการณ 
ไมเปนตัวของตัวเองอาจถูกหลอกลวงไดงาย ในทางตรงขามหากเด็กขาดการควบคุมตนเองจะไม
สามารถคิดพิจารณาใหรอบครอบ ไมคิดถึงผลที่ตามมาจากการกระทําของตน  

4. อารมณแปรปรวน วัยนี้มีภาวะอารมณที่เปล่ียนแปลงไดงาย เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย และอิทธิพลของฮอรโมนทําใหเกิดความตึงเครียดของอารมณไดงาย 
และบางครั้งสามารถควบคุมอารมณได ถาวัยรุนมีลักษณะการพัฒนาทางอารมณที่ไมเหมาะสม เชน 
ใชอารมณแบบเด็ก ควบคุมอารมณไมได อดทนตอความคับของใจไมได ทําใหปญหาอารมณ
เดนชัดมากขึ้น นําไปสูความขัดแยงกับบุคลรอบขาง และอาจนําไปสูการสูบบุหร่ีเพื่อลดความรูสึก
คับของใจ เครียด โดยไมสามารถใชความอดทนในการแกไขปญหาในทางที่ดีได  

     
1.2 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาอยูภายใตสังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษานั้น ประกอบไปดวยวิทยาลัยตางๆ ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดชาง และวิทยาลัย
เกษตรกรรม  

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 6 วิทยาลัย ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 

 
1.3 นักศึกษาในวิทยาลัยสงักัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
 นักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สวนใหญนั้นอยูในชวงวัยรุน
ตอนปลาย ซ่ึงจะมีพฤติกรรมไมแตกตางจากวัยรุนตอนปลายทั่วไปที่ไดกลาวในขางตน กุหลาบ      
รัตนสัจธรรม และคณะ (2541: 112 - 115) ไดสรุปเปนมุมมองบางสวนของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ดังนี้  
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 1.3.1 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักศกึษาระดับอาชวีศึกษา 
  1. บทบาทของนักศึกษากับบุคคลในครอบครัว พบวา นักศึกษามากกวารอยละ 80 
ใหความเคารพผูอาวุโสในครอบครัวเปนอยางดี และมากกวารอยละ 60 แสดงบทบาทที่เหมาะสม
ตอบุคคลอื่นในครอบครัว โดยอยูในโอวาทของบิดามารดา ชวยเหลือและรับผิดชอบกิจกรรมใน
ครอบครัว และมากกวารอยละ 25 ไมเคยแสดงบทบาทหรือแสดงเปนบางครั้งในเรื่องการดูแลผูที่
ออนแอกวาในครอบครัว ชวยเหลือและรับผิดชอบกิจกรรมในครอบครัวในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง  
  2. ความผูกพันและการสนับสนุนของบุคคลในครอบครัว พบวา นักศึกษามากกวา
รอยละ 80 อยูในครอบครัวที่มีความผูกพันและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
และมากกวารอยละ 60 เขาใจกันไดดีกับคนในครอบครัว เมื่อขัดแยงก็พยายามที่จะใหปญหาผานไป
อยางสงบและเรียบรอย ใชเวลาพักผอนในตอนเย็นและวันหยุดอยูที่บาน และพบวาคนในครอบครัว
ทะเลาะเบาะแวงกันบางครั้ง รอยละ 67.5  
 3. ลักษณะของการเลี้ยงดูของบิดามารดาและผูปกครอง พบวา นักศึกษาไดรับการ
เล้ียงดูจากบิดามารดาหรือผูปกครองในลักษณะใชเหตุผลประกอบ รอยละ 65.9 นักศึกษาที่ไมเคย
ไดรับการเลี้ยงดูแบบไมสนใจ ปลอยปละละเลย มีจํานวนรอยละ 70.3 และมากกวารอยละ 25 ไดรับ
การเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือผูปกครองเปนบางครั้งในลักษณะการบังคับและออกคําส่ัง 
 1.3.2 พฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพยติด  
  1. การรับรูความเสี่ยงของการใชยาเสพยติด พบวา นักศึกษามากกวารอยละ 75 ไม
เห็นดวยเกี่ยวกับการลองยาเสพยติดเพียงครั้งสองครั้งไมทําใหติดยา และประมาณรอยละ 20 ที่เห็น
ดวยเกี่ยวกับการลองยาเสพยติดเพียงครั้งสองครั้งไมทําใหติดยา และยาบาไมเปนพิษตอรางกาย
เพราะออกฤทธิ์ระยะสั้น  
  2. การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปองกันยาเสพยติด พบวา นักศึกษา 
รอยละ 80 เห็นดวยเกี่ยวกับเปนการประหยัดเงินถาไมเสพยาเสพยติด และบุคลิกไมสงางาม และ
มากกวารอยละ 80 ไมเห็นดวยอยางยิ่งเกี่ยวกับการใชยาเสพติดทําใหรางกายกระฉับกระเฉง อารมณ
ดี และการดื่มสุราและสูบบุหร่ีเปนสิ่งจําเปนในการเขาสังคม 
 โดยทั่วไป นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค มีโอกาสติดสารเสพยติด ตามลําดับจากมากไปนอย 
คือ บุหร่ี เหลา กาว กัญชา ซ่ึงนักศึกษาชายมีโอกาสเสพและติดสารเสพยติดมากกวาหญิง  (กุหลาบ 
รัตนสัจธรรม และคณะ 2541: 170 - 171) 
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สวนที่ 2 ความรูเก่ียวกับบุหรี่ 
 
2.1 ความหมายของบุหรี่  
                  ในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 บุหร่ี หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบ
ยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษหรือใบยา
แหงหรือยาอัด (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545: 3)   
 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไดกําหนดไววา บุหร่ี 
หมายความถึง บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสน หรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
 สรุปไดวา บุหร่ี หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง รวมถึงซิกาแรต ซิการ ไมวาจะมีใบยา
แหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษหรือใบยาแหง
หรือยาอัด 
 2.1.1 สวนประกอบของบุหรี่  
  อรวรรณ หุนด ี(2542: 16) ไดแบงสวนประกอบของบุหร่ีไวดังนี ้
  1. ใบยาสูบ ใบยาที่ใชทําบหุร่ี มีนิโคตินประมาณ 20 มิลลิกรัม ใบยาที่ใชทํายาสูบ
กลอง มีนิโคตินประมาณ 25 มิลลิกรัม และในซิการมีสูงถึง 100 มิลลิกรัม 
  2. สารประกอบอื่นๆ เชน น้าํตาล แปง ไขมัน โปรตีน ฟนอล กรดไขมัน และแร
ธาตุตางๆ ที่มีอยูในดินที่ใชเพาะปลูกใบยาสูบ  
  3. กระดาษที่ใชมวนบุหรี่ สวนใหญเปนพวกเซลลูโลส   

 2.1.2 สารประกอบในบุหรี่  
  บุหร่ีมีสารประกอบตางๆ อยูประมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 
ชนิด ซ่ึงสารประกอบบางชนิดเปนอนัตรายที่สําคัญ คือ  
 1. นิโคติน (nicotine) เปนสารแอลคาลอยดพิษ (poisonous alkaloid) ชนิดหนึ่ง 
สารนี้มีลักษณะคลายน้ํามันไมมีสี เปนสารที่ทําใหคนติดบุหร่ี รอยละ 95 ของนิโคตินจะไปจับที่
ปอด และบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัวกระตุนและกด
สมองสวนกลาง มีผลตอสมองและอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน ชวยผอนคลายกลามเนื้อ มีผลตอ
การทํางานของหัวใจ หลอดเลือด ดังนั้น ในภาวะที่รางกายเกิดความเครียด สารนิโคตินอาจทําให
สงบลงได ในทางตรงกันขามสําหรับสถานการณที่ซึมเหงา สารนิโคตินอาจทําใหตื่นตัว และมีผล
ทางจิตวิทยา ทําใหรูสึกสงบหรืออารมณดีขึ้นได (วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2523, อางถึงใน วีณา ศิริสุข 
2541: 15) ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยๆ เชน การสูบบุหร่ี 1- 2 มวนแรก อาจกระตุนทําใหรูสึก
กระปรี้กระเปรา แตถาสูบมากหลายมวนก็จะกดประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตางๆ ชาลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 24

(ทัศนัย ชัยเจริญวรรณ 2543: 78) ถาปริมาณมากแมเพียงขนาด 70 กรัม ก็จะทําใหตายเพียงไมกี่
วินาที (โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, ม.ป.ป., อางถึงใน วีณา ศิริสุข 2541: 15) ในควันบุหร่ีมี
ปริมาณนิโคตินประมาณ 0.8 – 1.8 มิลลิกรัมตอมวน (คามาตรฐานสากลกําหนดไว 1 มิลลิกรัม) 
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2546: 2)    
 สารนิโคตินมีฤทธิ์กระตุนตอมหมวกไต (adrenal gland) ใหหล่ังอีพิเนฟรีน 
(Epinephrine) ยังผลใหมีการเพิ่มความดันโลหิตและการเตนของหัวใจในตอนตนเร็วขึ้นและไมเปน
จังหวะ ตามดวยความดันโลหิตต่ํา และยังเปนสารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ผนังชั้นในของ
หลอดเลือด เกิดการอักเสบหนาขึ้นและเพิ่มหินปูนจับที่ผนังของหลอดเลือดมากขึ้นเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหหลอดเลือดหัวใจตีบ (วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2531: 142) นอกจากนี้ นิโคตินยังทําใหเบื่อ
อาหารไมรูรสชาติอาหาร ในขณะเดียวกันก็ไปกระตุนน้ํายอยในกระเพาะอาหารเปนตนเหตุของ 
โรคแผลในกระเพาะและทางเดินอาหาร (อรวรรณ หุนดี 2542: 18)   
 นิโคตินเปนสารที่ทําใหคนติดบุหร่ี ซ่ึงปจจัยที่เกี่ยวของกับอัตราเร็วและปริมาณ
การดูดซึมสารนิโคตินของผูสูบบุหร่ีนั้น วทิย เที่ยงบูรณธรรม (2531: 144) อธิบายวาไดแก  
 1. ระยะเวลาของการสูบที่ทําใหเนื้อเยื่อบุผิว (mucous membrane) ตองสัมผัสอยู
กับบุหร่ี 
 2. คาไฮโดรเจนไอออน (H+) แสดงภาวะกรดดาง (pH) ของของเหลวรางกายที่
ควันบุหร่ีจะเขาไป 
 3. ความแรงและความลึกของการอัดควันบหุร่ีเขาไป 
 4. ปริมาณนิโคติน ในบหุร่ีที่สูบ 
 5. ปริมาณความชื้นของบุหร่ีที่สูบ  
 6. ชนิดของบหุร่ีที่สูบ (บุหร่ีมีกนกรองหรอืไม) 
 7. ความเปนกรดเปนดางของบุหร่ีที่สูบ 
 8. การรวมตัวของอนุภาคในควันบุหร่ี 
 อรวรรณ หุนดี (2543: 18) กลาวไววา สารนิโคตินนี้ออกฤทธิ์ตอสมองโดยตรง 
โดยใชเวลาเพียง 7 วินาที ภายหลังสูดเขาปอดก็จะถึงสมอง ซ่ึงเร็วกวาเฮโรอีนหลายเทาตัว ในสมอง
สามารถทําใหสารนี้เขมขนถึง 5 เทา ของระดับในเลือด และจะพยายามคงความเขมขนนี้เอาไว และ
ในสมองยังมีตัวรับนิโคตินไดโดยตรง เมื่อสูบบุหร่ีเขาเต็มปอด นิโคตินก็จะเขาสูสมองทันที 
ยังผลใหเกิดคามรูสึกสบาย อาจทั้งกระตุนสมองหรือผอนคลายสมองในผูที่ประหมา เครียด สวนผูที่
ออนลา นิโคตินก็จะทําใหกระปรี้กระเปรา   
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  2. ทาร (tar) คือ น้ํามันที่เกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบ กระดาษมวน และสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ ในบุหร่ี ทารเปนสารไฮโดรคารบอน (hydro carbon) มีลักษณะเปนละออง
ของเหลว เปนยางสีน้ําตาลเขมคลายน้ํามันดิน ในทารมีสารประกอบทางเคมีมากกวา 4,000 ชนิด 
สวนใหญเปนสารที่เปนอันตราย เชน เบนโซพัยรีน (benzopyrene) และน้ํามัน สารพิษเหลานี้ทําให
เกิดการระคายเคืองและเปนสารที่กอใหเกิดมะเร็ง (carcinogen) (โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี, ม.ป.ป.; วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2523, อางถึงในวีณา ศิริสุข 2541: 15)  รอยละ 50 ของทารจับอยู
ที่ปอด ทําใหเยื่อบุหลอดลมไมสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ เกิดการระคายเคืองอันเปนสาเหตุ
ของอาการไอเรื้อรังมีเสมหะ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2546: 2)   คนที่สูบบุหร่ีวันละ
หนึ่งซอง ปอดจะไดรับทารราว 300 มิลลิกรัมตอวัน หรือ 110 กรัมตอปเกิดการระคายเคืองอันเปน
สาเหตุของอาการไอเรื้อรังมีเสมหะ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และมะเร็งริมฝปาก ล้ิน ชองปาก กลอง
เสียง หลอดลมและปอด (อรวรรณ หุนดี 2542: 21)    บุหร่ีไทยมีปริมาณทารประมาณ 24 – 33 
มิลลิกรัมตอมวน (ฝายวิจัยโรงงานยาสูบ 2522, อางถึงใน วีณา ศิริสุข 2541: 18)   
  3. คารบอนมอนนอกไซด  (carbon monoxide)  เปนกาซชนิดเดียวกับที่พนออก
จากทอไอเสียรถยนต การหายใจรับคารบอนมอนนอกไซดมาก จะทําลายคุณสมบัติในการเปน
พาหะนําออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ทําใหผูสูบบุหร่ีไดรับออกซิเจนนอยลงไมต่ํากวารอยละ 10 – 
15 เกิดอาการขาดออกซิเจน ทําใหมึนงง ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย หัวใจตองเตนเร็วข้ึนและทํางาน
มากขึ้น ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคหัวใจ ถามีคารบอนมอนนอกไซดในเลือดสูงถึงรอยละ 30 จะเกิด
อาการรุนแรงและตายไดเมื่อเมื่อมีกาซนี้ 60 %  นอกจากนี้คารบอนมอนนอกไซด ยังลดความไวของ
ตาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน เพราะฉะนั้นนักบินควรงดสูบบุหร่ีอยางนอย 6 ช่ัวโมงกอนทํา
การบิน 
 วิทย เที่ยงบูรณธรรม  (2531: 139) กลาวไววา ควันบุหร่ีประกอบไปดวย
คารบอนมอนนอกไซดในความเขมขนราว 400 เทา ของระดับปลอดภัยในอุตสาหกรรม การสูดเอา
กาซนี้ในความเขมขน 120 สวนในลานสวน (ppm) นาน 1 ช่ัวโมงจะเกิดการเสื่อมของฮีโมโกลบิน 
มากถึง    5 % ความเขมขนของคารบอนมอนนอกไซดมักพบในโรงรถและทายรถยนต แตความ
เขมขนนี้นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับควันบุหร่ี (เทากับ 24,000 สวนในลานสวน) หองที่มีผูสูบบุหร่ี
และมีการถายเทอากาศที่ไมดีจะมีคารบอนมอนนอกไซดในปริมาณสูงมาก ซ่ึงเปนอันตรายตอทั้งผู
สูบและผูที่ไมสูบบุหร่ี  
  4. ไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen cyanide) เปนกาซพิษที่สามารถทําลายเยื่อบุผิว
หลอดลมสวนตน ซ่ึงเปนแนวที่คอยขจัดความสกปรก ฝุนละอองและเชื้อโรค ทําใหมีอาการไอ มี
เสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ในควันบุหร่ีมีไฮโดรเจนไซยาไนดเขมขนถึง 100 เทาของระดับ
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ปลอดภัยในอุตสาหกรรม มีฤทธิ์สูงมากตอเอนไซมเกี่ยวกับการหายใจและเปนบอเกิดของภาวการณ
พองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม มะเร็งปอด 
  5. ไนโตรเจนไดออกไซด (hydrogen dioxide) เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุหลอดลม
สวนปลายและถุงลม ทําใหผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็กๆ หลายอันแตกรวมกันเปนถุงลมใหญ 
ทําใหมีถุงลมจํานวนนอย การยืดหยุนในการหายใจเขาออกนอยลง ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง 
สวนที่โปงพองกดเนื้อปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง อาจเกิดอาการแนนหนาอก 
ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย ออกกําลังกายไมได ในควันบุหร่ีมีไนโตรเจนไดออกไซด ถึง 250 สวนใน
ลานสวน เมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมปลอยกาซนี้สูบรรยากาศภายนอก
ไดเพียงไมเกิน 5 สวนในลานสวน 
  6. แอมโมเนีย (ammonia) เปนสารที่ทําใหคา pH ในควันบุหร่ีสูงขึ้น และสราง
นิโคตินที่แตกตัวอิสระ (Free nicotine) ในระดับสูงขึ้น เปนผลใหรางกายสามารถที่จะดูดซึมนโิคตนิ
ไดดีมากกวานิโคตินที่ไมแตกตัว (พงษศักดิ์ ศรีสอาน, ผูแปล 2544: 6) แอมโมเนียเปนสารที่มีฤทธิ์
ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ และมีเสมหะมาก 
  7. สารกัมมันตรังสี ควันบุหร่ีมีสารโพโลเนียม 210 ที่มีรังสีอัลฟาอยูเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งปอด ผูที่สูบบุหร่ีวันละ 40 มวนตอวันพบวา มีสารดังกลาวในปสสาวะ
มากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ีถึง 60 เทา และควันบุหร่ีนั้นยังเปนพาหะที่รายแรงในการนําสาร
กัมมันตรังสี ทําใหผูที่อยูรอบขางที่ไมสูบบุหร่ีหายใจเอาสารพิษเหลานี้เขาไปดวย  
 8. แรธาตุตางๆ เชน โปแตสเซียม ทองแดง นิเกิล โครเมียม พบไดในควนับุหร่ี ธาตุ
เหลานี้เปนสารตกคางในใบยาสูบ เปนสารที่กอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกายได โดยเฉพาะ นิเกิล 
เมื่อทําปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืนๆ จะเปนสารพิษที่ทําใหเกดิโรคมะเร็งได 

9. สารปรุงแตง  เปนสวนประกอบที่ชวยปรุงแตงรสชาติและของปรุงแตงอ่ืนๆ  ซ่ึง 
สารเหลานี้เปนสารพิษและสารกอมะเร็ง ไดแก Acetaldehyde, Acetone (เปนตัวทําละลายที่เปน
พิษ), Arsenic (สารหนู), Cadmium (แคดเมียม), Cocoa, Formaladehyde (ใชดองศพ ซ่ึงเปนสารกอ
มะเร็ง), Mercury (ปรอท) เปนตน 

2.2 สถานการณการสูบบุหรี่ในปจจุบัน 
 2.2.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรในประเทศไทย 

             จากผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ.2547 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 2548 ค: 1 – 5) สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญได
ดังนี้ 
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1. ประชากรที่สูบบุหร่ีตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป มีจํานวน 11.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 
22.9 ของประชากรในวัยเดียวกันซึ่งมีจํานวน 49.4 ลานคนแบงเปนกลุมที่สูบบุหร่ีเปนประจํา (สูบ
ทุกวัน) จํานวน 9.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 19.5 ของประชากรในวัยเดียวกัน และกลุมที่สูบบุหร่ี
นานๆ คร้ัง (สูบไมสม่ําเสมอหรือกําหนดระยะเวลาที่แนนอนไมได) จํานวน 1.7 ลานคน คิดเปน 
รอยละ3.4 ของประชาการในวัยเดียวกัน 

2. ประชากรที่สูบเปนประจํา จํานวน 9.6 ลานคน แบงเปน เพศชาย จํานวน 9.1 
ลานคน คิดเปนรอยละ 37.2 ของประชากรชายทั้งหมด 24.4 ลานคน และเพศหญิง 0.5 ลานคน คิด
เปนรอยละ 2.1 ของประชากรหญิงทั้งหมด 24.9 ลานคน  

3. ประชากรที่สูบบุหร่ีตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา สามารถจําแนก
ตามกลุมอายุไดดังนี้ 

     3.1 ประชากรอายุ 15 – 19 ป มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 301,119 คน คิดเปนรอยละ 
3.14 เปนชายจํานวน 293,913 คน และหญิงจํานวน 7,206 คน  

     3.2 ประชากรอายุ 20 – 24 ป มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 963,667 คน คิดเปนรอยละ 
10.04 เปนชายจํานวน 938,145 คน และหญิงจํานวน 25,523 คน  

     3.3 ประชากรอายุ 25 – 29 ป มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 1,267,636 คน คิดเปนรอยละ 
13.20 เปนชายจํานวน 1,225,499 คน และหญิงจํานวน 42,137 คน  

     3.4 ประชากรอายุ 30 – 34 ป มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 1,267,961 คน คิดเปนรอยละ 
13.21 เปนชายจํานวน 1,233,013 คน และหญิงจํานวน 34,948 คน  

     3.5 ประชากรอายุ 35 – 39 ป มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 1,165,101 คน คิดเปนรอยละ 
12.14 เปนชายจํานวน 1,120,395 คน และหญิงจํานวน 44,706 คน  

     3.6 ประชากรอายุ 40 ปขึ้นไป มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 4,662,201 คน คิดเปนรอยละ 
48.56 เปนชายจํานวน 4,291,026 คน และหญิงจํานวน 371,175 คน 

4.  ประชากรที่สูบบุหร่ีเปนประจําในแตละภาค มีดังนี้ 
     4.1 ภาคเหนือ มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 1.89 ลานคน คิดเปนรอยละ 19.7 ของ

ประชากรที่สูบบุหร่ีทั่วประเทศ เปนชายจํานวน 1.64 ลานคน และหญิงจํานวน 249,323 คน   
     4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 3.51 ลานคน คิดเปนรอยละ 

36.5 ของประชากรที่สูบบุหร่ีทั่วประเทศเปนชายจํานวน 3.45 ลานคน และหญิงจํานวน 528,805 คน  
     4.3 ภาคกลาง มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 2.00 ลานคน คิดเปนรอยละ 20.9 ของ

ประชากรที่สูบบุหร่ีทั่วประเทศ เปนชายจํานวน1.86 ลานคน และหญิงจํานวน139,958 คน    
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     4.4 ภาคใต มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 1.36 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.0 ของประชากร
ที่สูบบุหร่ีทั่วประเทศ เปนชายจํานวน 1.32 ลานคน และหญิงจํานวน 40,863 คน 

     4.5 กรุงเทพมหานคร มีผูสูบบุหร่ีจํานวน 0.85 ลานคน คิดเปนรอยละ 8.9 ของ
ประชากรที่สูบบุหร่ีทั่วประเทศ เปนชายจํานวน 8.1 ลานคน และหญิงจํานวน 40,789 คน 

5. ประชากรที่สูบบุหร่ีแบงตามระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูสูบบุหร่ี    สามารถ
แสดงเปนรอยละไดดังนี้ 

     5.1 ไมเคยเรียน มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 44.3 ของประชากรที่ไมเคย
เรียน และหญิงคิดเปนรอยละ 8.4 ของประชากรที่ไมเคยเรียน 

     5.2 ระดับกอนประถมศึกษา มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 46.2 ของ
ประชากรระดับกอนประถมศึกษา และหญิงคิดเปนรอยละ 2.9 ของประชากรระดับกอน
ประถมศึกษา 

     5.3 ระดับประถมศึกษา มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 43.2 ของประชากร
ระดับประถมศึกษา และหญิงคิดเปนรอยละ 1.6 ของประชากรระดับประถมศึกษา 

     5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 30.4 ของ
ประชากรระดับมัธยมศึกษาตอนตน และหญิงคิดเปนรอยละ 0.5 ของประชากรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

     5.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 28.2 ของ
ประชากรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหญิงคิดเปนรอยละ 0.6 ของประชากรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

     5.6 ระดับอุดมศึกษา มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 19.1 ของประชากร
ระดับอุดมศึกษา และหญิงคิดเปนรอยละ 0.4 ของประชากรระดับอุดมศึกษา  

     5.7 ระดับการศึกษาอื่นๆ มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 14.9 ของประชากร
ระดับการศึกษาอื่นๆ และหญิงคิดเปนนอยกวารอยละ 0.1  

6. ประชากรที่สูบบุหร่ีแบงตามอาชีพของผูสูบบุหร่ี   สามารถแสดงเปนรอยละได
ดังนี้ 

     6.1 อาชีพขั้นพื้นฐานคนงานรับจาง มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 49.4 
ของประชากรที่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานคนงานรับจาง และหญิงคิดเปนรอยละ 4.0 ของประชากร
ที่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานคนงานรับจาง 
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     6.2 อาชีพเกษตรกรรม, ประมง มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 49.1 ของ
ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ประมง และหญิงคิดเปนรอยละ 2.6 ของประชากรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ประมง 

     6.3 อาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปน
รอยละ 43.9 ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และหญิงคิด
เปนรอยละ 1.3 ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ 

     6.4 อาชีพผูปฏิบัติการเครื่องกลโรงงาน มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 39.0 
ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูปฏิบัติการเครื่องกลโรงงาน และหญิงคิดเปนรอยละ 2.0 ของ
ประชากรที่ประกอบอาชีพผูปฏิบัติการเครื่องกลโรงงาน 

     6.5 อาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ มีผูสูบบุหร่ีเปน
ชายคิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส 
ผูจัดการ และหญิงคิดเปนรอยละ 2.3 ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ
ระดับอาวุโส ผูจัดการ   

     6.6 อาชีพพนักงานบริการและพนักงานขาย มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 
28.7 ของประชากรที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการและพนักงานขาย และหญิงคิดเปนรอยละ 1.8 
ของประชากรที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการและพนักงานขาย 

     6.7 อาชีพผูประกอบวิชาชีพ ชางเทคนิค มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 24.6 
ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูประกอบวิชาชีพ ชางเทคนิค และหญิงคิดเปนรอยละ 0.5 ของ
ประชากรที่ประกอบอาชีพผูประกอบวิชาชีพ ชางเทคนิค 

     6.8 อาชีพเสมียน มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 24.6 ของประชากรที่
ประกอบอาชีพเสมียน และหญิงคิดเปนรอยละ 0.5 ของประชากรที่ประกอบอาชีพเสมียน 

     6.9 อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ มีผูสูบบุหร่ีเปนชายคิดเปนรอยละ 24.6 
ของประชากรที่ประกอบอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ และหญิงคิดเปนรอยละ 0.5 ของ
ประชากรที่ประกอบอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ  

7. อายุของประชากรที่เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจํา แบงตามกลุมอายุ สามารถแสดงเปน
จํานวนและรอยละไดดังนี้ 

     7.1 เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจํากอนอายุ 10 ป จํานวน 30,243 คน คิดเปนรอยละ 0.3  
     7.2 เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจําเมื่ออายุระหวาง 10 – 14 ป มีจํานวน 748,507 คน คิด

เปนรอยละ 7.8  
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     7.3 เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจําเมื่ออายุระหวาง 15 – 24 ป มีจํานวน 8,093,061 คน 
คิดเปนรอยละ 84 

     7.4 เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจําเมื่ออายุระหวาง 25 – 39 ป มีจํานวน 693,513 คน คิด
เปนรอยละ 7.6  

     7.5 เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจําเมื่ออาย ุ 40 ป ขึ้นไป มีจาํนวน 62,359 คน คิดเปน
รอยละ 0.7  

* อายุเฉล่ียที่เร่ิมสูบบุหร่ีเปนประจํา เทากับ 18 .4 ป  

8. จํานวนบุหร่ีที่สูบตอวันแบงตามอายุ สามารถแสดงเปนจํานวนไดดังนี ้
     8.1 อายุ 15 – 19 ป สูบบุหร่ี 7.2 มวนตอวัน 
     8.2 อายุ 20 – 24 ป สูบบุหร่ี 9.0 มวนตอวัน 
     8.3 อายุ 25 – 29 ป สูบบุหร่ี 9.9 มวนตอวัน 
     8.4 อายุ 30 – 34 ป สูบบุหร่ี 10.5 มวนตอวัน 
     8.5 อายุ 35 – 39 ป สูบบุหร่ี 10.9 มวนตอวัน 
     8.6 อายุ 40 ป ขึ้นไป สูบบุหร่ี 10.8 มวนตอวัน 

* เฉล่ียประชากรสูบบุหร่ี 10.4 มวนตอวัน 

9. อัตรารอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไปที่สูบบุหร่ีเปนประจํา แบงตาม
จํานวนบุหร่ีทีสู่บตอวัน สามารถแสดงไดดงันี้  

     9.1 สูบบุหร่ี 1 – 10 มวนตอวัน มีจํานวนรอยละ 72.9  
     9.2 สูบบุหร่ี 11– 20 มวนตอวัน มีจํานวนรอยละ 24.8 
     9.3 สูบบุหร่ี 21 – 40 มวนตอวัน มีจํานวนรอยละ 2.2  
     9.4 สูบบุหร่ีมากกวา 41 มวนตอวัน มีจํานวนรอยละ 0.1  

  10. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีขณะอยูในบานกับสมาชิกในครอบครัว 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ.
2544 โดยการสอบถามพฤติกรรมของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา พบวา รอยละ 
88.5 สูบบุหร่ีขณะอยูในบานกับสมาชิกครอบครัว โดยชายและหญิงมีพฤติกรรมในการสูบไม
แตกตางกัน (รอยละ 88.3 และ 91.0 ตามลําดับ) แมจะมีการรณรงคเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหร่ี
มือสอง (Second – Hand Smoke) แตจากการสํารวจยังคงพบผูสูบบุหร่ีขณะอยูในบานกับสมาชิกใน
ครอบครัวเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนไปไดวาผูสูบบุหร่ีเหลานี้ยังไมไดตระหนักหรือคํานึงถึงอันตราย
ของควันที่บุหร่ีที่บุคคลอื่นในครัวเรือนจะไดรับจากการสูบบุหร่ีของตน   
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 2.2.2 อัตราการตายจากโรคที่เก่ียวของกับการสูบบุหรี่ 
 คนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีปละ 42,000 คนหรือวันละ 115 คน 
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ม.ป.ป.) จากสถิติ 10 อันดับสาเหตุการตายที่สําคัญสูงสุดของคน
ไทยในป พ.ศ. 2545 (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร 2545: 147) นั้น 
พบวามีความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีถึง 4 อันดับ ไดแก โรคมะเร็ง เปนโรคที่มีอัตรา
การตายสูงที่สุดคือ 73.3 คนตอประชากร 100,000 คน อันดับที่ 3 คือ ความดันโลหิตสูงและโรค
หลอดเลือดในสมอง มีอัตราการตายเทากับ 26.6 คนตอประชากร 100,000 คน อันดับที่ 4 โรคหัวใจ 
และอันดับที่ 5 โรคปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด มีอัตราการตายเทากับ 24.6 และ21.1 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   แสดงอัตราการตายตอประชากร 100,000 คน จําแนกตามสาเหตุการตายที่สําคัญ  
                   พ.ศ.  2541 – 2545  

สาเหตุการตาย 2541 2542 2543 2544 2545 
รวมทั้งหมด 
มะเร็งทุกชนดิ 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ 
ความดันโลหติสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง 
โรคหัวใจ 
โรคปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด  
โรคไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการและไตพกิาร 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ 
โรคเกี่ยวกับตบัและตับออน 
วัณโรคทุกชนดิ 
ไขเลือดออก 
อ่ืนๆ  

507.8 
48.7 
35.5 
10.3 
63.5 
10.0 
9.8 

14.2 
9.4 
7.0 
0.6 

298.9 

589.0 
58.6 
48.5 
15.6 
49.9 
15.3 
11.0 
15.0 
10.4 
8.6 
0.2 

355.9 

592.1 
63.9 
52.5 
18.9 
31.9 
15.0 
14.7 
14.0 
10.9 
10.1 
0.2 

360.0 

595.1 
68.4 
50.9 
24.5 
30.3 
18.0 
16.3 
13.6 
12.5 
10.1 
0.5 

349.9 

608.1 
73.3 
55.3 
26.6 
24.6 
21.1 
16.9 
13.2 
12.8 
10.8 
4.0 

353.2 

หมายเหต ุ : อุบัติเหตุและการเปนพิษ ไมรวมฆาตัวตายและถูกฆาตาย  

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร, สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2545: 
Public health statistic 2002 (นนทบุรี: สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร, 2545), 147. 
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 2.2.3 คาใชจายในปจจุบันและอนาคตทางดานสุขภาพของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
 สถิรกร พงศพานิช (2548: 1 – 2) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายในปจจุบัน
และอนาคตทางดานสุขภาพของโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีกับรายรับของรัฐจากภาษีบุหร่ีในประเทศ
ไทย โดยประเมินคาใชจายของโรคหัวใจ, โรคถุงลมโปงพอง, และโรคมะเร็งปอด ระหวางป 2546-
2550 และรายรับของรัฐที่ไดจากการจัดเก็บภาษีบุหร่ีระหวางป 2546-2550 เชนกัน โดยจัดเก็บ     
ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดวยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และใชขอมูลที่จัดเก็บโดย     
ภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับขอมูลปฐมภูมิจัดเก็บจากโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน จํานวน 10 
แหงใน 5 พื้นที่ ทั่วประเทศไทย ซ่ึงมีประชากรตัวอยางทั้งหมด 900 คน ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1. โรคถุงลมโปงพอง     

     คาใชจายของผูปวยโรคถุงลมโปงพองในป 2546/คน/ป  เทากับ 14,923.28 บาท   
คาใชจายของผูปวยทั้งหมดในป 2546 ที่ปวยเปนโรคถุงลมโปงพองจากการสูบบุหร่ีเทากับ 8,746
ลานบาท คาใชจายของรัฐในป 2546 ของโรคถุงลมโปงพองจากการสูบบุหร่ีเทากับ 10,057 ลาน
บาท เพราะฉะนั้น คาใชจายทั้งหมดของโรคถุงลมโปงพองในป 2546 ที่เกิดจาการสูบบุหร่ีเทากับ 
18,803 ลานบาท  

2. โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
     คาใชจายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันจากการสูบบุหร่ีในป  2546 

เทากับ  35,996.63 บาท/คน/ป คาใชจายของผูปวยทั้งหมดในป 2546 ทีป่วยเปนโรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตนัจากการสูบบุหร่ีเทากับ 2,725 ลานบาท คาใชจายของรัฐในป 2546 ของโรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตนัจากการสูบบุหร่ีเทากับ 10,057 ลานบาท คาใชจายของผูปวยทั้งหมด และคาใชจายของ
รัฐแกผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนัในป 2546 เทากับ 12,790 ลานบาท 

3. โรคมะเร็งปอด 
     คาใชจายของผูปวยดวยโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ีในป 2546 เทากับ 

103,602.61 บาท/คน/ป คาใชจายของผูปวยทั้งหมดในป 2546 ที่ปวยเปนโรคมะเร็งปอดจากการสูบ
บุหร่ีเทากับ 3,707,419,399 บาท คาใชจายของรัฐในป 2546 ของโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ี
เทากับ 4,500 ลานบาท คาใชจายของผูปวยทั้งหมดและคาใชจายของรัฐในผูปวยมะเร็งปอดของป 
2546 เทากับ 8,207 ลานบาท 
 การศึกษานี้ไดประเมินและคาดการคาใชจายของทั้ง 3 โรค จากป 2542 – 2550 
และรายรับจากการเก็บภาษีบุหร่ีของภาครัฐจากป 2542-2550 พบวา คาใชจายของ 3 โรค นั้นเริ่ม
เพิ่มสูงกวารายรับของภาครัฐจากภาษีบุหร่ีในป 2543 และเพิ่มมากขึ้นในปถัดมา และตอไปใน
อนาคต เพราะฉะนั้น ผลสรุปจากการศึกษานี้ แสดงใหเห็นวา คาใชจายของเพียง 3 โรค มีแนวโนม
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สูงกวารายรับของรัฐจากภาษีบุหร่ีในอนาคต การศึกษานี้ไมไดมุงเนนใหภาครัฐสนับสนุนคนใหสูบ
บุหร่ีมากขึ้น เพื่อใหภาษีมากขึ้น แตเปนการแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวาวิธีการเดียวที่จะลดภาระ
คาใชจายของโรคตาง ๆ ไดนั้น ก็คือการรณรงคลดการบริโภคบุหร่ีนั่นเอง  
 

2.3 สาเหตุของการสูบบุหรี่  
 2.3.1 สาเหตุของการสูบบุหรีใ่นวัยรุน 
         สาเหตุของการสูบบุหร่ีของวัยรุน ซ่ึงอาจเปนปจจัยเดียวหรือหลายๆ ปจจัยก็ไดที่ทํา
ใหผูนั้นสูบบุหร่ี จนนําไปสูการติดบุหร่ีในที่สุด (สมจิตต สุพรรณทัสน 2522, อางถึงใน ประไพจิตร 
ชุมแวววาป 2542: 24 – 25; กาญจนศรี สิงหภู 2541: 25 - 26) มีดังนี้   

  1. การเอาแบบอยางตามกลุม ในเด็กนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุน มักใชกลุมอางอิงถึง
เสมอในแงความคิด ความรูสึก การกระทํา ทั้งนี้เพราะบุคคลตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมและ
ตองการการยอมรับจากกลุม เมื่อเพื่อนที่ตนเองใชเปนกลุมอางอิง (Reference Group) สูบบุหร่ี  

2. การอยากลองทํา นักเรียนวัยรุนกําลังมีความกระตือรือรนที่อยากรูอยากลอง 
อยากมีประสบการณตางๆ ดังนั้นในการสูบบุหร่ีก็เปนสวนหนึ่งที่เขาอยากลอง ซ่ึงไมใชส่ิงแปลก
ประหลาดแตอยางใด ถาการทําครั้งแรกไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมกลุม ยิ่งทําใหมีผลตอการ
สูบครั้งตอไปมาก  
  3. ปญหาครอบครัว ครอบครัวเกิดการแตกราวไมเปนปกติสุข ทะเลาะกันบอย 
บิดามารดาเลิกกันก็ตางมีสามีภรรยาใหม แบบแผนการเลี้ยงดูไมถูกตอง เด็กขาดความรักความ
อบอุน ขาดความเอาใจใส มีความอิสระหรือเครงครัดมากเกินไป เด็กไมมีโอกาสเปนตัวของตัวเอง 
อาจทําใหถูกชักจูงไดงาย 
  4. การเอาแบบอยางตามบุคคลอื่น ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลทุกประเภทที่สูบ
บุหร่ี เด็กนักเรียนจะเห็นพอแม อาจารย ดาราภาพยนตรหรือบุคคลที่ช่ืนชอบ แลวปฏิบัติโดยการสูบ
บุหร่ีตาม 

5. กิจกรรมสังคม ถาจะกลาววาการสูบบุหร่ีเปนกิจกรรมหนึ่งของสังคมก็คงไมผิด 
เมื่อมีการรวมกลุมของสังคม นอกจากจะมีกิจกรรมตางๆประกอบกันแลว การดื่มเครื่องดื่มและการ
สูบบุหร่ีมักจะตามมาเสมอ บุหร่ีมีไวตอนรับแขกในงานสังคม เชนเดียวกับพวกเครื่องดื่มทั้งที่มีและ
ไมมีแอลกอฮอล 

6. ธรรมเนียม ในชุมชนบางแหง เชน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง      
บางสวนอื่นๆของประเทศไทย ซ่ึงในสมัยโบราณจะเห็นไดชัดวา มีการจัดหมากพลู บุหร่ี ตอนรับ
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แขกเมื่อแขกไปเยี่ยม ก็ตองมีการสูบบุหร่ี ไมเชนนั้นจะถือวาไมมีจิตใจเปนมิตร การใชบุหร่ีตอนรับ
กลายเปนการแสดงถึงน้ําใจไมตรีที่มีตอกัน 

7. เพื่อหลีกเลี่ยงการตอวาหรือตําหนิติเตียน เด็กนักเรียนโดยเฉพาะวัยรุนเริ่มแสดง
ความเปนผูชายใหสังคมไดรูจัก ถาคนไหนสูบบุหร่ีไมเปน จะถูกตําหนิหรือพูดจาถากถาง เปนการ
สรางความคิดที่ผิดๆ ที่วาผูชายตองสูบบุหร่ี 

8. กลไกของการปรับตัว (Mental Mechanism) บุคคลเปนจํานวนมาก ใชการสูบ
บุหร่ีเปนทางออกของความตึงเครียดทางอารมณ เมื่อเกิดความกลัดกลุมใจ ก็หันไปสูบบุหร่ี โดย
หวังวาการสูบบุหร่ีจะชวยระงับอาการเหลานั้น 

9. การมีบุหร่ีจําหนายโดยทั่วไปและการโฆษณาทางสื่อมวลชน    เพราะความ
สะดวกในการหาซื้อ มีจําหนายอยูทั่วทุกหนทุกแหงและการหาซื้อบุหร่ีไดงาย จึงมีสวนทําใหคนสูบ
บุหร่ีมากขึ้น ถาการจําหนายบุหร่ีกระทําไดเฉพาะที่และหาซื้อไดยากแลว การสูบบุหร่ีก็คงจะลดเปน
จํานวนมาก ประกอบดวยการโฆษณาทางสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน 
ลวนมีผลทําใหคนสูบบุหร่ี 

ทองหลอ เดชไทย (2527: 37 – 40) ไดกลาวถึงสาเหตุของการสูบและการติดบุหร่ี
ไวดังนี ้

1. เปนการกระตุน บุคคลที่ใชบุหร่ีเพื่อการกระตุนใหสามารถทํางานไดอยาง
กระฉับกระเฉง ไมเฉื่อยชา หรือชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเหนื่อยงายหรือออนเพลีย 

2. เปนส่ิงยึดเหนี่ยว เนื่องจากบางคนชอบดูควันบุหร่ีที่ลอยข้ึนไปในอากาศ หรือ
ชอบกล่ินบุหร่ี นอกจากนี้ยังพอใจในความเกี่ยวของกันระหวางปากและมือขณะสูบบุหร่ี บุคคล
ประเภทนี้ไมชอบการปลอยใหมือวางหรือขาดการเคลื่อนไหว เพราะอาจทําใหเกิดการประหมา 
ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยปกติแลวบุคคลประเภทนี้เปนคนที่มักจะตื่นกลัวกับกิจกรรมทาง
สังคมที่ไมคุนเคย จึงจําเปนตองใชบุหร่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อปดบังความรูสึกตื่นเตนตอ
สถานการณตางๆ  

3. ชวยผอนคลาย บุคคลที่สูบบุหร่ีเพื่อการผอนคลายนี้เปนการแสดงพฤติกรรม
ที่มาจากการสรางสถานการณขึ้น เพราะผูสูบบุหร่ีมีความเชื่อวาบุหร่ีสามารถชวยผอนคลายได 
เนื่องจากสูบบุหร่ีในชวงที่สบายใจ เชน ภายหลังจากการรับประทานอาหาร ซ่ึงความเปนจริงแลวส่ิง
ที่ทําใหสบายใจหรือผอนคลายนั้นเกิดจากกระบวนการยอยอาหาร เปนตน 

4. เปนการระบาย บุคคลบางคนจะสูบบุหร่ีเพื่อลดหรือขจัดความรูสึกทางลบตางๆ 
ที่เกิดขึ้นขณะมีความเครียดหรือไมสบายใจ ในกรณีนี้เปนการใชบุหร่ีเพื่อการระบายอารมณตึง
เครียด ซ่ึงจะพบไดในบางคนที่พยายามแกปญหาสวนตัวบางอยางดวยการสูบบุหร่ี 
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5. เนื่องจากความอยาก ปกติสารที่รูจักกันในนามนิโคติน ซ่ึงพบในใบยาสูบนั้นจะ
สามารถทําใหเกิดผลเชนเดียวกับยาเสพติดอื่นๆ คือ อาจทําใหมีอาการที่ไมพึงปรารถนา อัน
เนื่องมาจากการหยุดใชหรือเลิกใช เพราะนิโคตินที่สะสมอยูในรางกายจะทําใหเกิดความตองการ
หรือความอยากในการสูบบุหร่ีอยูเร่ือยๆ  

6. นิสัย สําหรับกรณีนี้เปนการที่บุคคลจุดบุหร่ีอยางลืมตัว ซ่ึงเปนการกระทําที่
เรียกวาเปนนิสัย บางครั้งอาจจุดบุหร่ีมวนใหมทั้งๆ ที่มวนเกากําลังวางอยูในที่เขี่ยบุหร่ี เพราะทั้งนี้
เพราะบุคคลเกิดความเคยชินกับการไดใชริมฝปากสัมผัสกับบุหร่ีตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ทําใหการสูบ
บุหร่ีกลายเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันที่ตองทํารวมกับกิจกรรมอื่นๆ เชน ขณะใชความคิด
หรือดื่มกาแฟ เปนตน  

สุภา มาลากุล (2526: 26) กลาววาในทางจิตวิทยาของการสูบบุหรี่ สาเหตุที่ทําให
คนสูบบุหร่ี 3 สาเหตุ คือ  

1. เหตุกระตุน เปนความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรางกายจิตใจ และ
สังคมของบุคคลโดยเฉพาะวัยรุน เชน ความประหมา เขิน กระสับกระสาย อึดอัด กลุมใจ ฯลฯ จงึใช
บุหร่ีเปนที่พึ่ง เพราะจะชวยใหมีอะไรทํา หายเขิน หายประหมา สมองทํางานคลองขึ้น ทําใหใจเย็น
และสบายใจขึ้น 

2. เหตุสนับสนุน ไดแก การไดมาหรือหาซื้อบุหร่ีไดงาย เชน อยูในรานขายบุหร่ี 
พอหรือแมสูบบุหร่ี เพื่อนทั้งกลุมสูบกันเปนสวนมาก ไดรับการเชิญชวน การโฆษณาทั้งทางตรง
และทางออม ส่ิงเหลานี้จะมีผลสูงตอเด็กกอนวัยรุนและวัยรุน  

3. เหตุโนมเอียงในบุคลิกภาพ ไดแก พันธุกรรม และองคประกอบในบุคลิกภาพ
ทางดานพันธุกรรม มีนักจิตวิทยาหลายทานไดศึกษาความสัมพันธระหวางนิสัยในการสูบบุหร่ีกับ
ลักษณะอื่นๆ ที่ไดจากพันธุกรรมวามีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน มีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่พบวา 
คนที่สูบบุหร่ีและคนที่ไมสูบบุหร่ีมีบุคลิกภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยคนที่สูบบุหร่ีมักเปน
คนหุนหัน เปดเผย กระตือรือรน ตองการตอตานอํานาจบังคับบัญชา ผูสูบบุหร่ีสวนหนึ่งมีลักษณะ
อารมณตึงเครียด วิตกกังวล เจาอารมณและมีลักษณะทางประสาท  
 2.3.2 รูปแบบขั้นตอนของการสูบบุหรี่ 
  รูปแบบขั้นตอน (Stage Model) ในการอธิบายอธิบายขั้นตอนของการพัฒนา
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบุคคลกอนที่จะกลายมาเปนคนสูบบุหร่ีเปนนิสัยหรือสูบเปนประจํา โดยผู
ที่เสนอแนวคิดนี้คือ ลีเวนทอลและเคลียรรี (Leventhal&Cleary) ซ่ึงไดแบงขั้นตอนออกเปน 4 ระยะ 
คือ (Glynn และคณะ 1985, อางถึงใน สุภาณี สันตยากร 2545: 54) 
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ระยะที่ 1   ระยะปลูกฝง (Preparatory stage) ระยะนี้เปนชวงที่เด็กพัฒนาทัศนคติที่
มีตอการสูบบุหร่ีแตจะยังไมมีผลเสียรายแรงตอการนําไปสูพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยเด็กในระยะ
อายุ 4 เดือน จะสามารถรับรูเกี่ยวกับบุหร่ีที่มีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก และภายในอายุ 3 ป เด็ก
มากกวารอยละ 90 จะเริ่มคุนเคยกับบุหร่ี ในระยะนี้การรับรูเกี่ยวกับบุหร่ีจะมีผลตอการพัฒนาความ
ตองการและการสรางบุคลิกภาพตามรูปแบบที่เด็กตองการ ซ่ึงรูปแบบบุคลิกภาพนี้จะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็กในระยะตอมา ในการทําใหเด็กเริ่มสูบบุหร่ีและผานเขาสูระยะตางๆ 
จนกลายเปนคนสูบบุหร่ีเปนนิสัย 

ระยะที่ 2 ระยะเริ่มลอง (Initiation) คือระยะที่เด็กเริ่มลองสูบบุหร่ีเปนครั้งแรก ซ่ึง
อาจมีคร้ังที่ 2 และ 3 ตามมา โดยเด็กสวนใหญมักผานระยะนี้โดยมีการเริ่มลองสูบอยางนอย 1 มวน 
ในระยะนี้จะมีปจจัยที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการมีเพื่อนสูบบุหร่ีและการเพื่อนชักชวน
ใหสูบรวมทั้งการอยากรูอยากลองของเด็ก (Sarason et al., 1992; Dusenbury et al., 1992; Conrad et 
al., 1992; Bertrand and Abernathy, 1993) ที่มีผลทําใหเด็กพัฒนาผานระยะนี้และเขาสูระยะที่ 3 
อยางรวดเร็ว 

ระยะที่ 3 ระยะเริ่มสูบบุหร่ี (Becoming) เปนระยะที่วัยรุนอาจยังไมคิดวาตนเอง
เปนคนสูบบุหร่ี เนื่องจากเปนชวงที่ทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เชน การถือบุหร่ี การจุดบุหร่ี 
และการจัดรูปแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เชน การซื้อบุหร่ี การสูบบุหร่ีที่มีสัมพันธกับกิจกรรม
อ่ืนๆ เชน หลังรับประทานอาหารเมื่อดื่มสุรา เมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน ในระยะนี้การสูบบุหร่ีของวัยรุน
จะถูกกระตุนโดยสิ่งแวดลอม ที่ทําใหมีการสูบบุหร่ีเปนระยะๆ โดยเกี่ยวของกับกิจกรรมที่เคยทํา 

ระยะที่ 4  ระยะสูบบุหร่ีประจํา (Maintenance) เมื่อบุคคลเขาสูระยะนี้จะมีการสูบ
บุหร่ีประจําและมีการกําหนดภาพลักษณของตนเองวาเปนคนสูบบุหร่ี โดยสวนมากบุคคลจะให
เวลาประมาณ 2 ป หรือมากกวา ในการผานขั้นตอนตางๆของการสูบบุหร่ีและเขาสูการเปนคนสูบ
บุหร่ีจัดและตองสูบบุหร่ีอยางตอเนื่อง 
 

2.4 การติดบุหรี่ 
 2.4.1 กลไกการติดบุหรี่  

สาเหตุที่ทําใหเกิดการติดบุหร่ีนั้น เปนผลมาจากกลไกจากการติดสารนิโคติน 
เนื่องมาจากในสมองสวนกลางมีบริเวณที่รับรูเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกเปนสุขใจ ซ่ึงเรียกวา  
Brain reward pathway โดยเริ่มจากสมองบริเวณที่เรียกวา Ventral Tegmental Area (VTA) จะสง
สัญญาณประสาทในรูปของสารสื่อประสาทเปนสารเคมีช่ือโดปามีน (Dopamine) ไปที่สมองสวน 
nucleus accumbens (NA) สารโดปามีนที่สมองทําหนาที่สําคัญในการทําใหรางกายรูสึกมีความสุข 
อ่ิมเอิบใจ ซ่ึงนิโคตินที่ไดจากควันบุหร่ีจะผานจากเลือดเขาไปในประสาทสวนกลางไดเร็วมาก 
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จากนั้นนิโคตินจะไปออกฤทธิ์กระตุน Brain reward pathway โดยการจับกับตัวรับ (nicotinic 
receptor) มีผลทําใหเกิดการหล่ังของสารโดปามีนออกมามากขึ้น ดังนั้นจึงทําใหผูสูบบุหร่ีรูสึกสุข
ใจสบายใจขึ้น รูสึกวาความเครียด ความกดดันตางๆ นอยลง มีแรงจูงใจในการทํางานและวางแผน
งานตางๆ (จุฑามณี สุทธิสีสังข 2544: 7 – 8)    
   นอกจากนิโคตินจะมีผลตอการเพิ่มการหลั่งของสารโดปามีนที่ brain reward 
pathway แลว นิโคตินยังมีผลตอการเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทชนิดอ่ืนๆ เชน acetylcholine, 
serotonin, norepinephrine, glutamate, vasopressin, beta-endorphin, gamma-aminobutyric acid 
(GABA) ออกจากปลายประสาทอีกดวย เนื่องจาก nicotine receptor ซ่ึงเปนตําแหนงออกฤทธิ์ของ
นิโคตินมีอยูที่ปลายประสาทของสารสื่อตางๆ ที่กลาวขางตน (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ และคนอื่นๆ 
2548: 24)  
  ธเนศ พัวพรพงษ (2548) สรุปสาเหตุที่ทําใหติดบุหร่ี มีสาเหตุที่สําคัญ 2 อยาง คือ  
  1. การติดเพราะรางกายตองการ (Physical Addiction) ภายในเวลาเพียงแค 7 ถึง 10 
วินาที ที่เราสูบบุหร่ี สาร Nicotine ก็จะเริ่มสงผลกระทบตอสมองของเราโดยทันที ทําใหเราเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ กระฉับกระเฉงขึ้นมาทันที แตอยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไป 30 นาที Nicotine ก็
จะสลายออกไปจากรางกายเราหมด และเมื่อนั้นความรูสึกเหนื่อย กระสับกระสาย และ เครียดก็จะ
เขามาแทนที่ จนตองสูบมวนใหม และความตองการนั้นก็จะเพิ่มปริมาณ และความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ 
จนกลายเปนอาการติดไปในที่สุด 
  2. การติดเพราะสูบจนเปนนิสัย (Psychological Addiction) สาเหตุของการติดใน
ลักษณะนี้ อธิบายไดตามหลักการของ Ivan Pavlov กลาวคือ การทดลอง นํากระดิ่งมาสั่น   ทุกครั้ง
กอนที่จะใหอาหารสุนัข  สุนัขก็จะรับรูวา เมื่อใดก็ตามที่ไดยินเสียงกระดิ่ง จะไดอาหาร  และเมื่อ
กระดิ่งดังขึ้น สุนัขก็จะน้ําลายไหล แมวาการสั่นกระดิ่งในครั้งนั้นจะไมมีอาหารใหก็ตาม เพราะ
สุนัขเรียนรูวาเมื่อเสียงกระดิ่งดังขึ้นจะไดอาหารแลว เมื่อเปรียบเทียบกับคนติดบุหร่ีจะเห็นไดวา คน
ติดบุหร่ีนั้นมักจะมีพฤติกรรมบางอยางที่มาควบคูไปกับการสูบบุหร่ี  เชน  เมื่อขับรถจะสูบบุหร่ีทุก
ครั้ง เมื่อตื่นนอนขึ้นมาจะตองหยิบบุหร่ีสูบ และทุกครั้งที่ขึ้นนั่งบนรถหรือตื่นนอน ก็จะนึกถึงบุหร่ี 
เปนตน  
 2.4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
   ทอมกินส (Tomkins, อางถึงใน โรงพยาบาลหาดใหญ, ฝายสุขศึกษา 2539: 14 – 
15) ไดกลาวสรุปพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไว 4 ประเภท ดังนี้  
   1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่เปนนิสัยความเคยชิน นักสูบประเภทนี้มักจะมีบุหร่ีติด
อยูกับปากตลอดเวลา (ไมไดสูบก็คาบไวที่ปากเฉยๆ) จะมีบุหรี่ติดตัวหรือใกลตัวตลอดเวลา การสูบ
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บุหร่ีจะทําใหมีความรูสึกสบายใจขึ้น มีความสุข เมื่อบุหร่ีทําใหความรูสึกตางๆ ดีขึ้น บางคนมี
ความรูสึกวาการสูบบุหร่ีชวยใหเกิดความภูมิฐาน เกิดความมั่นใจพฤติกรรมของตน 
   2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่มองในแงดี ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้ถือวาการสูบบุหร่ีเปน
การกระตุนใหเกิดความพอใจ เกิดความสุข ความตื่นเตน เพื่อผอนคลายความเครียด เชน การสูบ
บุหร่ีหลังอาหารแตละมื้อ เด็กวัยรุนที่สูบบุหร่ี เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวามีความเปนผูใหญ หรือสูบ
เพราะเอาแบบอยางของผูที่ตนเองรัก เชน ตองการทําตามพอแมที่สูบบุหร่ี ทําตามดาราภาพยนตรที่
ตนชื่นชอบ กลุมนี้บางคนมีความสุขที่ไดถือบุหร่ี มีความสุขที่ไดสัมผัสกับควันบุหร่ีที่พนออกจาก
ปาก จมูก  
   3. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเนื่องจากมองโลกในแงราย ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้จะสูบ
เปนครั้งคราวไมตอเนื่อง เชน เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ไดรับความกดดันหรือมีปญหา 
เพื่อระงับอารมณก็จะสูบบุหร่ี เชน เมื่อรูสึกตื่นเตน หวาดกลัว ความสุข ความเศรา เขินอาย เปนตน
บุคคลเหลานี้จะสูบบุหร่ีเมื่อมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น ซ่ึงมีความแตกตางในแตละบุคคล 
   4. พฤติกรรมที่ขาดการสูบไมได ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้ถือวาบุหร่ีเปนส่ิงที่จําเปนที่
ขาดไมได ถาไมไดสูบจะมีความรูสึกวาไมสบาย มีความผิดปกติทางรางกาย การไดสูบบุหร่ีจะชวย
ใหสบายใจขึ้น มีความพอใจ ชวยลดความรูสึกกดดัน ชวยใหบรรยากาศดี คิดหาทางออกไดดี  
 
2.5 ผลกระทบของการสูบบหุรี่ 
 2.5.1 ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ 

การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพ การสูบบุหร่ีทําใหมีผู
สูบมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากกวาพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ในจํานวนผูที่สูบบุหร่ีมา
เปนเวลานานนั้น รอยละ 50 จะเสียชีวิตเพราะบุหร่ีในที่สุด และในจํานวนดังกลาว คร่ึงหนึ่งจะ
เสียชีวิตขณะอยูในวัยทํางาน เปนการสูญเสียชีวิตเร็วไป 20 หรือ 25 ป กอนวัยอันควร           
(ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, ผูแปล 2544: 3)     

ในแตละปคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีปละ 42,000 คนหรือวัน
ละ 115 คน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ม.ป.ป.) ผูสูบบุหร่ีจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาผูที่ไม
สูบบุหร่ีถึง 3 เทา (กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย 2543: 8) อัตราการเกิดโรคและอัตราตาย
จากโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรคเร้ือรังเหลานี้มี
ความสัมพันธใกล ชิดกับการสูบบุหร่ี องคการอนามัยโลกไดระบุไวชัดเจนวา 1 ใน 3 ของโรคมะเร็ง
มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์และคนอื่นๆ 2548: 55) นอกจากนี้ การสูบบุหร่ีเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ (วิทย เที่ยงบูรณ 2531: 148 
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– 151; กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย 2543: 8 – 9; อรวรรณ หุนดี 2542: 37 – 52; วราภรณ 
ภูมิสวัสดิ์ 2538: 5 : 6 – 7; วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ 2538: 6 : 6; เรวัต วิศรุตเวช 2539: 6 – 7)   
 1. ผลตอสุขภาพที่เกิดขึ้นทันที  
      ผูสูบบุหร่ีมักมีอาการพิษของนิโคติน อยางออนหรือผูสูบบุหร่ีเปนประจําบาง
คนอาจมีอาการดังกลาวไดในบางครั้ง คือ อาการวิงเวียน เปนลม ชีพจรเตนเร็ว การเตนของหัวใจถ่ี
ขึ้น เหนื่อยหอบ บางทีมีอาการคลื่นไส รวมถึงความรูสึกเกี่ยวกับรสและกลิ่นจะนอยลงดวย น้ํามัน
ดินที่เกิดจากเขมาบุหร่ีทําใหเกิดสีน้ําตาลเขมที่ฟนและนิ้ว  

2. ผลตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่สะสมเปนเวลานาน 
    การสูบบุหร่ีติดตอกันเปนระยะเวลายาว จนเกิดเปนนิสัย เปนสาเหตุสําคัญที่ทํา

ใหเกิดโรคแบบเรื้อรัง เกิดความพิการ ไรสมรรถภาพในการทํางาน และเสียชีวิตกอนวัยอันควร โรค
ที่พบบอยในคนที่สูบบุหร่ีเปนประจําไดแก  

 2.1 โรคหลอดเลือดตีบและโรคหัวใจ นิโคตินทําใหเกิดการจับตัวของไขมันตาม
ผนังของหลอดเลือดในรูปของโคเลสเตอรอล และยังทําใหหลอดเลือดแดงเหี่ยวยน ซ่ึงเปนอุปสรรค
ในการนําเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ของรางกาย ถาเกิดที่เสนเลือดบริเวณที่ไปเลี้ยงหัวใจจะทําให
เปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทําใหเลือดเล้ียงหัวใจไมพอ หัวใจขาดออกซิเจน และเกิดอาการของ
โรคหัวใจเฉียบพลันได หากเกิดบริเวณเสนเลือดสมอง ก็จะทําใหเกิดโรคหลอดเลือดในสมองตีบ 
ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมอง ทําใหสมองเสื่อมสมรรถภาพและเปนสาเหตุของโรคลมชัก บางคน
เกิดอาการเสนเลือดตีบที่บริเวณแขนหรือขา จะมีผลใหเกิดความเจ็บปวดและทําใหนิ้ว แขน ขาเนา
จนตองตัดขา ซ่ึงมักพบในผูที่สูบบุหร่ีนานกวา 20 – 30 ป   โดยเฉลี่ยแลว ผูสูบบุหร่ีจะทําใหเสน
เลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันเร็วกวาผูที่ไมสูบถึง 10 – 15 ป (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ 2538: 5 : 6)  

 ตั้งแตป พ.ศ. 2536 ประธานศัลยแพทยของสหรัฐอเมริกา สรุปวา การสูบ
บุหร่ีเปนปจจัยสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทั้งชายและหญิงของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ 
องคการอนามัยโลกไดระบุวา 1 ใน 4 หรือรอยละ 25 ของผูที่เสียชีวิตจากโรคเลือดหัวใจตีบ เปนผล
จากการสูบบุหร่ี สวนความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน มากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ีถึง 10 
เทา โดยความเสี่ยงจะเพิ่มจากจํานวนบุหร่ีที่สูบ (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ 2538: 6 : 6)   

 2.2 โรคหัวใจ   นอกจากจะเกิดจากเสนเลือดเสื่อมและเกิดความตีบตันแลว 
คารบอนมอนออกไซดในบุหร่ีที่มีปริมาณสูงก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของโรคดวย คารบอนมอนอกไซด
สามารถดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดอยางรวดเร็ว สามารถจับตัวแทนที่กับเม็ดเลือดในกระแสเลือด
ไดดีกวาออกซิเจน ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงที่หัวใจนอยลง ทําใหหัวใจทํางานหนักขึ้นจนเกิดอาการ
โรคหัวใจเฉียบพลันไดเชนกัน (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ 2538: 6 : 6)   
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 2.3 โรคถุงลมโปงพอง สารไฮโดรเจนไดออกไซด ในควันบุหร่ีจะทาํลายเยื่อบุ
หลอดลมสวนปลายและถุงลม เปนโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อปอด คอยๆกัดกินปอดอยางชาๆ 
มีการทําลายผนังกั้นระหวางถุงลมปอด มีการสลายตัวของโปรตีนภายในทางเดินหายใจเปนผลให
เยื่อบุหลอดลมหนาขึ้น หลอดลมตีบเล็กลง ทําใหตองออกแรงมากขึ้นในการหายใจ ในขณะที่ถุงลม
ปอดก็เกดิการอักเสบ    ผนังถุงลมบวมอักเสบ เปราะบางแตกฉีกขาดมารวมกันเปนถุงลมขนาดใหญ 
แตไมสามารถฟอกเลือดได ผูปวยไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ จึงมีอาการหอบเหนื่อยงาย (วราภรณ 
ภูมิสวัสดิ์ และคนอื่นๆ 2548: 55) พบวาโรคถุงลมโปงพอง มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี ชายที่
สูบบุหร่ีจะมีโอกาสเปนโรคนี้มากกวาชายที่ไมสูบบุหร่ี 2 เทา สําหรับหญิงที่สูบบุหร่ีจะเปนโรค
ดังกลาว 3 เทาของผูที่ไมสูบบุหร่ี (วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2531: 150) อาการของโรคถุงลมโปงพอง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2546: 21) อธิบายไวดังนี้   
 ขั้นแรก มักไมคอยมีอาการมาก อาจเปนอาการทั่วๆ ไป คือ ไอเรื้อรัง มี
เสมหะ เปนหวัด เจ็บคอ คออักเสบงาย หลอดลมอักเสบบอย หายชา ตองใชยารักษานานกวาผูไม
สูบบุหร่ี 
 ขั้นที่สอง มีอาการหอบเหนื่อย เนื่องจากรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ 
หนาอกบวม หายใจมีเสียง ตองใชกลามเนื้ออกและบริเวณไหลมากเวลาหายใจ หายใจลําบากเพราะ
หลอดลมตีบขึ้น ถุงลมเล็กแตกรวมกันทําหนาที่แลกเปลี่ยนอากาศไมได  
 ขั้นที่เปนมาก มีอาการหอบเหนื่อยตลอดเวลาจนจนกวาจะเสียชีวิต สงผล
ใหทํางานและดํารงชีวิตประจําวันไมได  สําหรับผูปวยที่หอบเหนื่อยมากๆ จําเปนตองใชเครื่องชวย
หายใจ   

2.4 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอาการไออยางเร้ือรัง มีเสมหะมากกวาปกติ มี
อาการเปนๆ หายๆ ติดตอกันไมต่ํากวา 3 เดือน ในหนึ่งป เปนระยะเวลาติดตอกันตั้งแต 2 ปขึ้นไป 
เนื่องจากสารในบุหร่ีจะระคายเคืองตอเยื่อบุหลอดลม กระตุนใหมีการสรางมูก (Mucus) สารจาก
ควันบุหร่ีจะไปเกาะตามเยื่อบุหลอดลมเปนผลใหการขับมูกชาลง มีมูกคั่งคางมากขึ้น เกิดการติดเชื้อ
ในทางเดินหายใจไดงาย จากการศึกษาของแพทยพบวา อัตราการตายของโรคนี้ในผูที่สูบบุหร่ีมี
มากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ีถึง 20 เทา (อรวรรณ หุนดี 2542: 38 - 39)  

2.5 โรคมะเร็งปอด จากการศึกษาพบวาการเกิดมะเร็งในสวนตางๆ ของรางกาย
จะมีความสัมพันธใกลชิดกับการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด ซ่ึงพบมากเปนอันดับ 2 ของ
โรคมะเร็งทั้งหมด อัตรารอยละ 80 ของผูเปนมะเร็งปอดมีประวัติสูบบุหร่ี และรอยละ 75 ของผูเปน
มะเร็งปอดเปนพวกสูบบุหร่ีจัด คืออยางนอยวันละ 20 มวน ติดตอกัน 20 ปขึ้นไป โดยเฉลี่ยผูสูบ
บุหร่ีเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอดมากกวา ผูไมสูบบุหร่ี 12 เทา แตหากสูบมานาน 21 – 41 ปมี
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โอกาสเสี่ยงมากกวาผูไมสูบถึง 30 เทา (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2546: 19) ซ่ึงมะเร็ง
ปอดจะไมมีอาการในระยะแรก จะปรากฏอาการตอเมื่อเปนมากแลว สวนมากคนไขมักมาพบแพทย
เมื่อเปนในระยะสุดทาย ทําใหการรักษาไมไดผล เมื่อเปนมากๆ จะมีอาการปรากฏ คือ ไอเร้ือรัง ไอ
เปนเลือด หายใจลําบาก น้ําหนักลด เบื่ออาหาร ออนเพลีย ตอมน้ําเหลืองที่ไหปลาราโต (เรวัต  
วิศรุตเวช 2539: 6)  

 2.6 โรคมะเร็งกลองเสียง มีนอยคนที่ทราบวาการสูบบุหร่ีเปนความเสี่ยงอยาง
มากของการเกิดมะเร็งกลองเสียง ซ่ึงสงผลใหผูปวยพูด หายใจทางจมูก และดมกลิ่นไมได จากสถิติ
โรงพยาบาลใหญ 3 แหงในกรุงเทพมหานคร พบวาในป พ.ศ. 2538 – 2540 มีผูปวยเปนมะเร็งกลอง
เสียงที่ไดรับการผาตัดกลองเสียงออก นับเปนจํานวนสูงถึง 400 ราย ดวยเหตุนี้จึงมีการศึกษาถึง
ความสัมพันธของการสูบบุหร่ีกับมะเร็งกลองเสียงในคนไทยซึ่งเปนชาย 88 ราย และผูหญิง 12 ราย 
มีประวัติการสูบบุหร่ีถึงรอยละ 86 (สิริกัญญา เลิศศรัณยพงศและคณะ 2543: 7) 

2.7 โรคมะเร็งอ่ืนๆ ทักษิณ เจียมทอง (2542: 35) ไดระบุวา การสูบบุหร่ียังมี
อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในสวนอื่นๆ ของรางกายอีก คือ  

   1. มะเร็งของริมฝปากและชองปาก         รอยละ 80 
   2. มะเร็งหลอดอาหาร                                        รอยละ 79 
  3. มะเร็งกระเพาะปสสาวะ                  รอยละ 42 
  4. มะเร็งของไต และอวัยวะของระบบขับถายปสสาวะ            รอยละ 35    

  2.8 โรคอ่ืนๆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (2545: 12) ไดนําเสนอวา 
การสูบบุหร่ีสงผลใหเกิดโรคอื่นๆ อีก เชน  
  1. แผลในกระเพาะอาหาร 
  2. ผมรวง มีแผลในปาก ผ่ืนขึ้นใบหนา หนังศีรษะและมือ  
  3. ตอกระจก คนที่สูบบุหร่ีมีอัตราการเกิดตอกระจกสูงกวาคนปกติถึง 40 % 
  4. ฟนผุ เกิดคราบฟนเหลือง โรคเหงือกและเกิดกล่ินปากได คนที่สูบบุหร่ีมี
โอกาสสูญเสียฟนไดมากกวาคนปกติ 1 เทาครึ่ง  
  5. กระดูกพรุน กระดูกของผูที่สูบบุหร่ีจะสูญเสียความหนาแนน หักงาย 
และใชเวลาในการรักษายาวนานกวาเดิม 80 % และมีอาการปวดหลังมากกวาคนปกติ 5 เทา 
  6. นิ้วเหลือง สวนประกอบของทารในบุหร่ี จะคั่งคางตามนิ้วมือและเล็บทํา
ใหนิ้วมือเปนสีเหลืองน้ําตาล 
  7. เช้ืออสุจิผิดปกติ ทําลายพันธุกรรม (DNA) ของเชื้ออสุจิ ลดปริมาณเชื้อ
อสุจิ เลือดไหลไปเลี้ยงองคชาติไดนอยลง อวัยวะเพศไมแข็งตัว เกิดภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ  
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  8. โรคสะเก็ดเงิน ทําใหเกิดอาการคัน มีผ่ืนแดงผุพองทั่วรางกาย คนที่สูบ
บุหร่ีมีโอกาสเปนโรคนี้ไดมากกวาคนปกติ 2 – 3 เทา  
  9. ผิวหนังเหี่ยวยน ดูแกกอนวัย โดยเฉพาะรอบๆ ริมฝปากและดวงตา  
  10. มะเร็งผิวหนัง มีโอกาสจะเกิดมะเร็งผิวหนังชนิด cutaneus squamous 
cell cancer มากกวาคนปกติถึง 2 เทา ซึ่งทําใหผิวหนังเปนขุยลอกเปนผ่ืนแดง 
  11. การสูญเสียการไดยิน เนื่องจากบุหร่ีไปทําใหเกิดคราบ (plaque) บน
ผนังเสนเลือด สงผลใหเลือดไหลเวียนไปสูหูช้ันในไดนอยลง พบปญหาการติดเชื้อของหูช้ันกลาง
ในคนที่สูบบุหร่ีมากกวาคนปกติ 3 เทา   

3. ผลตอสุขภาพแมและเด็กในครรภ 
  การสูบบุหร่ีในระหวางตั้งครรภ จะทําใหแมมีความดันโลหิตสูง มีอาการครรภ
เปนพิษ มีอาการบวมและเลือดออกมากรวมทั้งการคลอดก็จะลําบากดวย สวนในเด็กในครรภนั้น
สารจากบุหร่ีจะสงผลเสียตอเด็กในครรภอยางมาก หากไมแทง คลอดกอนกําหนด เด็กแรกเกิดก็จะ
มีน้ําหนักต่ํา และมีอัตราเสี่ยงที่จะทําใหเกิดความพิการของอวัยวะตางๆ ของเด็กดวย เนื่องมาจาก
คารบอนไดออกไซดจากควันบุหร่ีเขาไปแทนที่ออกซิเจนในเลือด ออกซิเจนในเลือดที่จะสงไปเลี้ยง
ทารกนอยลง สวนนิโคตินในบุหร่ีจะมีผลใหผนังเสนเลือดตีบแคบลง เปนผลใหเสนเลือดที่หลอ
เล้ียงที่รก (placenta) หดตัวแคบลง เปนผลใหการรับสงอาหารระหวางมารดากับทารกลดนอยลง มี
ผลตอพัฒนาการของอวัยวะตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะสมอง จึงอาจทําใหกลายเปนเด็กปญญา
ออนหรือไมเฉลียวฉลาดได สวนหญิงที่สูบบุหร่ีคอนขางจัดอาจทําใหเกิดการแทงหรือ คลอดกอน
กําหนดได เนื่องจากเนื้อเยื่อที่หอหุมทารกจะฉีกขาดกอนกําหนด อยางไรก็ตามอันตรายของทารก
ในครรภจะรุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับปริมาณการสูบบุหร่ีของมารดา พบวาแมที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ
มีโอกาสแทงและการคลอดกอนกําหนดมากเปน 2 – 3 เทาของแมที่ไมสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ  
นอกจากนี้ การสูบบุหร่ียังมีผลลดระดับเอสโตรเจน ทําใหการหมดประจําเดือนเกิดขึ้นเร็วกวาปกติ
ประมาณ 2 ป  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย 2545: 12; บัญญัติ สุขศรีงาม 2539: 13 – 14; 
วิทย เที่ยงบูรณธรรม 2531: 139) 
  4. ผลตอบุคคลท่ีอยูรอบขาง 
              ไมแตเพียงผูสูบบุหร่ีเทานั้นที่ไดรับอันตราย บุคคลที่อยูรอบขางก็ไดรับอันตราย
จากควันบุหร่ีเชนกัน คนทั่วไปที่ไมไดสูบบุหร่ีและตองอยูในบรรยากาศที่มีผูอ่ืนสูบบุหร่ี จะไดรับ
ควันตางๆ มากกวาผูที่สูบบุหร่ีเอง เชน แอมโมเนียมากกวาผูไมสูบ 73 เทา คารบอนไดออกไซด ได
มากกวา 2.5 เทา อะนีลีน มากกวา 30 เทา แนมชิลเอมีน มากกวา 39 เทา (อรุณี เจตศรีสุภาพ 2537: 
68, อางถึงใน รัญจวน คําวชิรพิทักษ, วรนุช แหยมแสง และศิริพร ควรชม 2543:10) ควันบุหร่ีจะทํา
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ใหเกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผูที่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรค
หลอดลมอักเสบ จะทําใหมีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 
2546: 4)   
  ควันบุหร่ีทําใหเด็กทารกที่สูดควันบุหร่ีเขาไปเสียชีวิตไดทันที ทําใหเกิดโรค   
เกี่ยวกับทางเดินหายใจและโรคในหูช้ันกลางในทารกและเด็กเล็ก ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดและ
โรคหัวใจไดในผูใหญ พบวาเด็กอายุต่ํากวา 16 ป ซ่ึงอยูในบานที่พอแมสูบบุหร่ี จะเปนโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจมากกวาเด็กที่พอแมไมสูบบุหร่ีถึง 2 เทา  
  ผูที่ไมสูบบุหร่ีที่ไดรับควันบุหร่ีเปนเวลาหลายป จะมีโอกาสเปนโรคมะเร็งปอด
และปอดจะถูกทําลายเชนเดียวกับปอดของผูที่สูบบุหร่ีวันละ 1 – 10 มวนและมีความเสี่ยงในการเกดิ
โรคของระบบตางๆ ไดเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี (ทักษิณ เจียมทอง 2542:36) สวนผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี
ที่ตองแตงงานกับผูชายที่สูบบุหร่ีจะเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปอด มากกวาผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีและ
แตงงานกับผูชายที่ไมสูบบุหร่ี 2 เทา เส่ียงที่จะเปนโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติ 4 ป 
(Winster and Difranza 1985: 316, อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2546: 4) 
 2.5.2 ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอเศรษฐกิจและ การเงิน  
           การสูบบุหร่ี คือ การดูดกลืนและละลายทรัพยากรเงินตราของโลกอยางมหาศาล 
การศึกษาของธนาคารโลกเรื่อง The economic costs and benefits of investing in tobacco (ผลได
และผลเสียอันเกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบุหร่ี) ไดประมาณการไววา คาใชจายในการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีทั่วโลกนั้นสูงถึง 2 พันลานเหรียญสหรัฐ รายงานฉบับนี้
ยังไดเพิ่มเติมอีกวา การลดอัตราความเสี่ยงตอโรคโดยการปองกันการสูบบุหร่ีใหผลคุมคา และแม
เปนการดําเนินการเพื่อเลิกสูบบุหร่ีก็ใหผลเชนกัน (กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย 2543: 10)  
 รายงานจากธนาคารโลก (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, ผูแปล 2544: 3) เร่ือง 
หยุดการแพรภัยบุหร่ี ส่ิงที่รัฐตองทําและผลไดผลเสียทางเศรษฐกิจของการควบคุมยาสูบ กลาววา 
ในประเทศที่ประชากรมีรายไดสูง คาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคตางๆ ที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับ
บุหร่ีนั้นเปนจํานวนรอยละ 6 – 15 ของคาใชจายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด คาใชจายในการ
รักษาพยาบาลประจําปของผูสูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยจะสูงกวาของผูที่ไมสูบบุหร่ี และคาใชจายตลอดชีพ
ของผูสูบบุหร่ีนั้นมากกวาของผูไมสูบบุหร่ีแมจะมีอายุไมยืนยาวเทา นอกจากนี้ สถิรกร พงศพานิช 
(2548: 1 – 2) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายในปจจุบันและอนาคตทางดานสุขภาพของโรคที่
เกิดจากการสูบบุหร่ีระหวางป 2546-2550 พบวา คาใชจายของผูปวยทั้งหมดและคาใชจายของรัฐแก
ผูปวยโรคถุงลมโปงพองในป 2546 ที่เกิดจากการสูบบุหร่ีเทากับ 18,803 ลานบาท คาใชจายของ
ผูปวยทั้งหมดและคาใชจายของรัฐแกผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในป 2546 เทากับ 12,790 
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ลานบาท คาใชจายของผูปวยทั้งหมดและคาใชจายของรัฐในผูปวยมะเร็งปอดของป 2546 เทากับ 
8,207 ลานบาท นอกจากนี้หากสูบเฉลี่ยวันละซอง การเลิกสูบบุหร่ีเปรียบไดไมตางกับการที่ผูเลิก
สูบบุหร่ีไดขึ้นเงินเดือนเปนจํานวนถึง 70,000 บาทตอป (ชมรมรักสุขภาพไทยแล็ปออนไลน 2548)   
 

2.6 วิธีการปองกันการสูบบุหรี่ 
 2.6.1 การปองกันปญหาการสูบบุหรี่  

การปองกันปญหาการสูบบุหร่ี หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการลวงหนาโดย
การอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษา ขอมูลขาวสารและความรู ทั้งในระบบสถานศึกษาและนอกระบบ
สถานศึกษา แกกลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ี เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันแกบุคคล
โดยเฉพาะวัยรุน ใหมีความสามารถที่จะเผชิญหนากับปญหา อุปสรรค และเหตุการณตางๆ ที่ผาน
เขามาในชวงชีวิต ที่จะนําไปสูการสูบบุหร่ีและติดบุหร่ีในที่สุด  
          สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย (2543: 143) กลาววา การปองกันและการแกไขการสูบบุหร่ี
ควรแกที่คานิยมเปนอันดับแรก โดยตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1. บิดามารดา หรือผูปกครองจะตองไมสูบบุหร่ีเปนตัวอยางแกเด็ก หรือควรสั่ง
สอนและหามปรามเด็กๆ ของตนมิใหเร่ิมหรือหัดสูบบุหร่ี 
  2. ครู/อาจารยไมควรสูบบุหร่ี   เพื่อจะไดเปนตัวอยางที่ดีของนักเรียนและทาง    
โรงเรียนควรหามทุกคนไมใหสูบบุหร่ี ตลอดจนใหความรูและทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับบุหร่ี 
  3. พระภิกษุควรเทศน และแสดงเปนตัวอยางแกอุบาสก อุบาสิกา ในเรื่องการไม
สูบบุหร่ี นอกจากนี้ อุบาสกและอุบาสิกา ก็ไมควรนําบุหร่ีไปถวายพระภิกษุอีกดวย 
  4. แพทยควรทําตนเปนตัวอยางแกประชาชนและชี้ใหเห็นถึงพิษของบุหร่ี 
  5. เจาหนาที่สาธารณสุข   ควรใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและองคกร 
เอกชนอื่นๆ เพื่อช้ีใหเห็นถึงอันตรายของบุหร่ีตอสุขภาพของประชาชน ดวยการเขียนบทความลง
ในหนังสือพิมพ บรรยายทางวิทยุ โทรทัศน ที่ตอตานการสูบบุหร่ี 
  6. รัฐบาลควรดําเนินการตามขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก เกี่ยวกับการ
จํากัดการสูบบุหร่ี ดังนี้ 
   6.1 ออกกฎหมายหามการโฆษณาบหุร่ี 
   6.2 ใหบุหร่ีทกุซองแสดงสวนผสมของนโิคตินและทารไวใหชัดเจน 
  6.3 ใหบุหร่ีทกุซองเขียนไวชัดเจนวาทําอยางไรจึงจะลดการสูบบุหร่ีลงได 
  6.4 สรางระบบภาษีใหสูงสําหรับบุหร่ีที่นโิคตินและทารจํานวนมาก 
  6.5 เพิ่มภาษยีาสูบใหสูงขึ้น 
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 2.6.2 วิธีการปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่  
               วิธีการปองกันตนเองเพื่อไมใหสูบบุหร่ีนั้นสามารถทําไดมากมายหลายวิธี 
(โรงพยาบาลมิชช่ัน, ฝายสุขศึกษา 2538: 1 : 6 – 8; 2538 - 2539: 2 : 4-5; 2539: 3 : 7; 2539: 4 : 4; 
2539: 5 : 8 – 9; 2539: 6 : 9 – 11) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความตั้งใจ สัญญากับตนเองวาจะไมสูบบหุร่ี 
2. ไมพกบุหร่ี และอุปกรณในการสูบบุหร่ี 
3. หาเหตุผลในการไมสูบบุหร่ี และทบทวนเหตุผลอยูเสมอ  
4. บอกกับคนใกลชิด ใหรับรูวา ทานไมสูบบุหร่ี   
5. ทานหลีกเลี่ยงสถานที่ตางๆ ที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ี เชน รานขายบุหร่ี ไปหองน้ํา 

พรอมกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี เปนตน 
6.  ควรหลีกเลีย่งงานเลี้ยงที่มกีารเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล      หากเลี่ยงไมไดควร 

เตือนตนเองวาจะไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเลือกนั่งรวมโตะกับเพื่อนที่ไมสูบุหร่ี 
7.  ดื่มน้ําเปลา วันละ 8 – 10 แกว 
8. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอทุกวันๆ ละ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง   

 9. รับประทานอาหารที่เปนประโยชน และควรรับประทานผักสดและผลไมมากๆ 
ไมควรรับประทานอาหารรสจัด อาหารมันและอาหารเนือ้สัตว 

10. นอนหลับใหเพยีงพอ 6 – 8 ช่ัวโมงตอวัน    
 11. ใชเวลาวางทํากิจกรรมทีต่นเองสนใจและเปนประโยชน 
  สําหรับผูที่สูบบุหร่ี เมื่อเกิดอาการขึ้นจากการอดบุหร่ี สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
(โรงพยาบาลมิชช่ัน,  ฝายสุขศึกษา 2538 - 2539: 2 : 4-5)   

1. หงุดหงดิ งุนงาน อยากสูบ เพราะ รางกายติดนิโคติน 
 1.1   ดื่มน้ําเยน็บอยๆ  
 1.2   ออกกําลังกายเบาๆ เดนิเลน  

1.3   พูดคุยกับคนขางเคียงทีคุ่นเคย  
1.4   ฝกหายใจเขา – ออกลึกๆ  
1.5   ฟงเพลงเบาๆ   

2. งวง กระสับกระสาย ไมมีสมาธิในการใชความคิด 
2.1   นอนหลบัหรือนั่งพักเพื่อผอนคลาย  
2.2 งดงานที่ตองใชความคิดมากๆ  
2.3   พักหรือลางานครึ่งวันเพื่อพักผอน 
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2.4   ดื่มนมอุนๆ  
  3.  โกรธเคืองงาย 

        3.1   อดทนกับอารมณของตัวเอง พรอมกับบอกคนขางเคียงใหทราบ 
        3.2   แสดงออกในทางสรางสรรค เชนเลนกฬีา ออกกําลังกาย  
        3.3   ถาทนไมไหวใหหาทางระบาย เชน ทุบ/ชกหมอน ตะโกนในหองน้ํา 
        3.4   คุยปญหากับเพื่อนสนิท 
4. หมดแรง ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ เจ็บคอ และหายใจผิดปกติ  

  4.1   หากิจกรรมที่กระตุนใหสดชื่น เชน ฟงเพลงที่สนุกสนาน ฟงเรือ่งตลก 
4.2   พักผอนดวยการนอน หรือออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ 

     4.3   ดื่มน้ําอุน หรือน้ําผลไม เพื่อใหชุมคอ  
     4.4   รับประทานยาแกปวด 

2.7 กฎหมายควบคุมการบริโภคบุหรี ่ 
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีและการคุมครองสุขภาพการไมสูบบุหร่ีนั้น เปนเพียงแค

การใหขอมูลขาวสารเพียงอยางเดียว  ไมสามารถทําใหโครงการประสบความสําเร็จได ดังนั้น
จะตองมีการสนับสนุนดวยการออกกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใชควบคุมการสูบบุหร่ีของประชาชน 
เนื่องจากกฎหมายมีความจําเปนอยางมากในการควบคุมและใหคนในสังคมปฏิบัติตาม สําหรับ
ประเทศไทยนั้นไดมีการออกกฎระเบียบขอบังคับ ขอบัญญัติเกี่ยวกับบุหร่ีและสุขภาพ โดยมติของ
คณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2517 เร่ิมที่กรุงเทพมหานคร ไดออกกฎระเบียบหามสูบบุหร่ีในโรง
ภาพยนตรและบนรถประจําทาง จากนั้นมีการออกกฎหมายอื่นๆ ตามมา ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมี
มติใหมีกฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ีและสุขภาพออกมาใช 2 ฉบับ ในป พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
 2.7.1 พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่
เปนเครื่องมือตอตานการโฆษณาและการสงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการโฆษณา
โดยตรง หรือโฆษณาแอบแฝงมากับสินคาอื่น โดยเหตุผลในการพระราชบัญญัตินี้ คือ ปจจุบันเปน
ที่ยอมรับในทางการแพทยวา ผลิตภัณฑยาสูบทําใหเกิดโรคภัยรายแรงแกผูบริโภค รวมทั้งยังสงผล
กระทบไปถึงทารกในครรภ และยังมีผลตอผูที่อยูขางเคียง แตยังไมมีกฎหมายความคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบโดยเฉพาะ ทําใหมีการโฆษณาและสงเสริมการขายโดยวิธีตางๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะ
เยาวชน ทําใหเปนอุปสรรคอยางมากตอการปองกันโรคและการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซ่ึงสามารถสรุปมาตราที่เกี่ยวของไดดังนี้ (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2547: 2 – 6)  
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   มาตรา 4 หามมิใหผูใดจําหนายบุหร่ีแกบุคคลที่มีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ 
หากฝาฝนมาตรานี้ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   มาตรา 5 หามมิใหผูขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย เพื่อการปองกันการ
โฆษณาบุหร่ี ณ จุดขาย หากฝาฝนมาตรานี้ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับเชนกัน  
    มาตรา 6 หามมีการสงเสริมการขายในทุกกรณี ไมวาจะเปนการขาย การแถม
สินคาหรือบริการอื่นๆ หรือการใหสิทธิแกผูสะสมซองบุหร่ีเพื่อนํามาแลกของหรือบริการอื่น หาก
ฝาฝนมาตรานี้ มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท  
   มาตรา 8 หามการสงเสริมการขายโดยตรงในทุกสื่อ หรือพิมพยี่หอของบุหร่ีลงบน
วัตถุ เชน ซองใสของ กระดาษเขียนจดหมาย กลองไมขีดไฟ ผาเช็ดตัว อ่ืนๆ ที่พิมพยี่หอของบุหร่ีลง
บนสิ่งนั้น เปนตน หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท  
  มาตรา 9 หามโฆษณาบุหร่ีทางออม โดยสรางสินคาอื่นเพื่อบังหนา เชน ปากกา 
นาฬิกา พวงกุญแจ เส้ือผา เปนตน หากฝาฝนมาตรานี้ มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใชมาตรการหามตั้งแสดงบุหร่ี ณ จุด
ขาย ซ่ึงเปนการโฆษณาที่ตรงตามมาตรา 8 ใน พ.ร.บ.การควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 ใน
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2548 เพื่อการปกปองเยาวชนใหพนจากภัยบุหร่ี และการปองกันเยาวชน
ไมใหมีโอกาสสูบบุหร่ีมวนแรกอีกดวย 
 2.7.2 พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ออกมาควบคุม
การสูบบุหร่ี ซ่ึงสงผลเสียตอสุขภาพของผูที่อยูใกลเคียง เหตุผลในการพระราชบัญญัตินี้ คือ เปนที่
ยอมรับทางการแพทยวาควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบ และผูไมสูบที่อยูใกลเคียงหลาย
ประการ นอกจากนั้นยังมีการพิสูจนไดวาการผูที่สูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ี ซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไปก็ยัง
เปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก 
สมควรที่จะคุมครองไมใหตองรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ โดยการหามสูบบุหร่ีในบาง
สถานที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค 2548: 3 – 4) 
         มาตรา 6 หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี ผูที่ฝาฝนมาตรานี้ ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท ไดแก (1) รถยนตโดยสารประจําทาง (2) รถยนตโดยสารรับจาง        
(3) ตูโดยสารรถไฟที่มีระบบปรับอากาศ (4) เรือโดยสาร (5) เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ     
(6)  ที่พักผูโดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศและที่พักผูโดยสารรถไฟฟา (7) ลิฟตโดยสาร 
(8) ตูโทรศัพทสาธารณะ (9) รถรับสงนักเรียน (10) โรงมหรสพ (11) หองสมุด (12) รานตัดผม ราน
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ตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม รานขายยา หรือสถานที่บริการอินเตอรเน็ตเฉพาะบริเวณที่มีระบบ
ปรับอากาศ (13) หางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือสถานที่จําหนายสินคาเฉพาะบริเวณที่มีระบบ
เครื่องปรับอากาศ (14) สถานที่ออกกําลังกายเฉพาะบริเวณที่มีระบบเครื่องปรับอากาศ (15) 
สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยคางคืน (16) ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ (17) 
สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเล้ียงเฉพาะบริเวณที่มีระบบ
ปรับอากาศ (18) สุขา (19) ทาเทียบเรือสาธารณะ (20) สถานที่เลนกีฬาโบวล่ิง  และสถานที่ที่มีการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ยกเวนบริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของ
ผูปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณนั้น ไดแก (1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา 
โดยครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งหมด (2) อาคารจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป (3) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน (4) 
สถานรับเลี้ยงเด็กออนกอนวัยเรียน (5) สนามกีฬาในรม 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดสถานที่สาธารณะตอไปนี้ เปนสถานที่ที่มีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ยกเวนบริเวณหองพักสวนตัว หองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานใน
สถานที่สาธารณะนั้น หรือบริเวณที่จัดไวใหเปน “เขตสูบบุหร่ี” ไดแก (1) อาคารของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) บริเวณแสดงสินคาหรือนิทรรศการ เฉพาะที่มี
ระบบปรับอากาศ (3) สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (4) ธนาคาร และสถาบันการเงิน (5) 
สํานักงานที่มีระบบปรับอากาศ (6) อาคารทาอากาศยาน 
 แมจะมีการออกระเบียบขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหร่ี แตพบวา
ตองประสบปญหาหลายประการ เชน ความลาชาของกระบวนการในการพิจารณากฎหมาย ปญหา       
เกี่ยวกับการบังคับใช เนื่องจากขาดเจาหนาที่ที่จะบังคับใชโดยตรงหรือเจาหนาที่ยังไมเห็น         
ความสําคัญในการลงโทษอยางจริงจัง ทําใหไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
ประชาชนไดมากเทาที่ควร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

สวนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 
3.1.1 ความหมายของพฤตกิรรม 
        พจนานุกรมลองแมน (Longman) ไดใหคําจํากัดความวา พฤติกรรมเปนการกระทํา

หรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอ
ส่ิงกระตุนภายในหรือภายนอก รวมทั้งเปนกิจกรรมการกระทําตางๆ ที่เปนไปอยางมีจุดมุงหมาย 
สังเกตเห็นได หรือเปนกิจกรรม การกระทําตางๆ ที่ผานการใครควรมาแลวหรือเปนไปอยางไม
รูสึกตัว (Goldenson 1984: 90, อางถึงใน อุบลรัตน บุญทา 2546: 43) 

         สุรพล พยอมแยม (2545: 18) ใหความหมายคําวา พฤติกรรม ในทางจิตวิทยานั้น
หมายถึง การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือ
พฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใชกระบวนการกลั่นกรอง ตกแตงและตั้งใจที่จะทําให
เกิดขึ้นเพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัสรับรู 

        จากนิยามศัพทขางตนสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการ
ตอบสนองการกระทําของแตละบุคคล ที่เปนไปอยางมีจุดมุงหมาย สังเกตเห็นได อันเนื่องมาจาก
การกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ ทั้งภายในหรือภายนอก ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใช
กระบวนการ กล่ันกรอง ใครควรมาแลวหรือเปนไปอยางไมรูสึกตัว  

พฤติกรรมของมนุษย สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
และเฌอมาลย ราชภัณฑารักษ, บรรณาธิการ 2545: 2)  

1. พฤติกรรมภายนอก หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหบุคคลอื่นมองเห็นได 
เชน การพูด การยิ้ม การเขียนหนังสือ การเดิน เปนตน 

2. พฤติกรรมภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซ่ึงผูอ่ืนไม
สามารถมองเห็นแตสามารถวัดได เชน ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ แรงจูงใจ เปนตน พฤติกรรม
ภายในนี้เราสามารถวัดไดโดยการสอบถามโดยตรง หรือการสอบถามทางออม เชน การใช
แบบสอบถามหรือการใชเครื่องมือวัด เชน G.S.R. (Galvanic Skin Response) เปนตน 

3.1.2 องคประกอบของพฤติกรรม  
บลูม (Bloom, อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2532: 156 – 162) ไดอธิบายถึง

พฤติกรรมประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือดานพุทธปญญา (Cognitive domain) พฤติกรรม

ดานนี้เปนที่เขาใจโดยทั่วไปวา เปนเรื่องเกี่ยวของกับการรู การจําขอเท็จจริงตางๆ รวมถึงการพัฒนา
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ความสามารถดวยสติปญญา ซ่ึงจําแนกไดเปน ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) 
การนําไปประยุกตใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการ
ประเมิน (Evaluation)  

2. พฤติกรรมเจตพิสัยหรือดานทัศนคติ คานิยม ความรูสึกชอบ (Affective domain) 
พฤติกรรมดานนี้ไดแก ความสนใจ ความรูสึก ทาที ความชอบ เจตคติ การใหคุณคา การรับรู การ
เปลี่ยนหรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดอยู พฤติกรรมดานนี้ยากตอการอธิบายเพราะเกิดขึ้นภายในจิตใจ 
จะตองใชเครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหลานี้ ขั้นตอนในการเกิดพฤติกรรมเจตพิสัย มีดังนี้ 
 2.1 การรับรู หรือการใหความสนใจ ในขั้นนี้ บุคคลจะถูกระตุนใหรับทราบวา 
มีเหตุการณหรือส่ิงเราบางอยางปรากฏอยู และบุคคลนั้นจะมีความยินดีหรือมีภาวะจิตใจที่พรอมจะ
รับส่ิงเรานั้นหรือไม การรับรูหรือการใหความสนใจนี้เปนขั้นของ “สภาพจิตใจ” การรับรูหรือการ
ใหความสนใจนี้ บุคคลจะมีสภาพจิตใจ 3 ลักษณะ คือ 
 2.1.1 เกิดความตระหนัก ถูกผิด หรือเกิดความรูสึกวามีส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซ่ึงการรูสึกวามีหรือการรับรูถูกผิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น เปนส่ิงที่เกิด
ภายในจิตใจเทานั้น 
 2.1.2 ความเต็มใจที่จะรับส่ิงมากระตุนนั้น 
 2.1.3 การเลือกรับหรือการเลือกใหความสนใจ โดยบางคนจะเลือกรับในสิ่ง
ที่นําความพอใจมาให และจะไมรับในสิ่งที่เขาไมชอบ 
 2.2 การตอบสนอง เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากพฤติกรรมในขั้นที่ 1 
บุคคลจะใหความสนใจอยางเต็มที่ มีความรูสึกผูกมัดตอส่ิงเราหรือสถานการณที่มากระตุน เกิด
ความเต็มใจและพอใจที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้น แตยังคงเปนเพียงความรูสึกขั้นตนเทานั้น ยังยืนยัน
ไมไดวาบุคคลนั้นมีเจตคติหรือคานิยมตอส่ิงเรานั้นอยางไร  
 2.3 การใหคา เปนขั้นที่บุคคลจะกระทําปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงวา
ยอมรับหรือรับรูส่ิงนั้น เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับเขา แสดงวาเขามีคานิยมอยางใดอยางหนึ่ง 
 2.4 การจัดกลุมคา คือ บุคคลเกิดคานิยมตางๆ ขึ้นแลว คานิยมที่เกิดขึ้นนั้นมี
หลายชนิด จึงจําเปนตองตองจัดระบบของคานิยมเหลานั้น ใหเขากลุมโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางคานิยมเหลานั้น 
 3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัยหรือดานการปฏิบัติ (Psychomotor domain) เปน
พฤติกรรมที่ใชความสามารถในการแสดงออกทางรางกาย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติที่แสดงออกและ
สังเกตไดในสภาวการณหนึ่งๆ หรือเปนพฤติกรรมที่คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป 
พฤติกรรมการแสดงออกนี้เปนพฤติกรรมขั้นสุดทาย ซ่ึงจะตองอาศัยพฤติกรรมระดับตางๆ ที่กลาว
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มาในขางตนแลวเปนสวนประกอบ (ทางดานความรูและเจตคติ) และเปนพฤติกรรมที่สามารถ
ปฏิบัติเพื่อใหถึงเปาหมายขั้นสูงสุดของบุคคล  

3.1.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรม  
สุรพล พยอมแยม (2545: 25 – 26) ไดกลาววา กระบวนการเกิดพฤติกรรมในแตละ

คร้ังนั้น อาจแยกเปนกระบวนการยอยไดอยางนอย 3 กระบวนการ คือ  
1. กระบวนการรับรู (Perception process) เปนกระบวนการเบื้องตนที่เร่ิมจากการที่

บุคคลไดรับสัมผัสหรือขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัส ซ่ึงรวมถึงการรูสึก 
(sensation) กับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้นดวย  

2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognitive process) เปนกระบวนการที่ประกอบไป
ดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้นๆ ดวย 
การรับสัมผัสและการรูสึกนําไปสูการคิดและเขาใจนี้เปนระบบที่มีความละเอียดซับซอนมาก และ
เปนกระบวนการภายในทางจิตใจ    

3. กระบวนการแสดงออก (Spatial behavior process) เกิดขึ้นหลังจากผานขั้นตอน
ของการรับรู การคิดและเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้นๆ แตยังไมได
แสดงออกใหผูอ่ืนไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน เมื่อไดคิดและเลือกที่จะแสดงการ
ตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกตได ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัว
บุคคล การแสดงออกเพียงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้ เรียกวา spatial behavior  

โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไมสามารถแยกเปนขั้นตอนหรือ
เปนอิสระจากกันได เพราะพฤติกรรมในแตละครั้งจะมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางมาก 

3.1.4 ความหมายของการปองกันยาเสพยติด 
บลัม (Blum 1982: 17, อางถึงใน พรทิพย วชิรดิลก 2544: 36 – 37) เสนอแนวคิด

พฤติกรรมเกี่ยวกับการลดความเสี่ยง (Risk – Reduction Behavior) ซ่ึงมีการกําหนดถึงสิ่งที่ตองการ
ในแตละบุคคล ไดกลาวถึงการสรางความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูรับบริการ โดยพยาบาล
ชุมชนตองมีสวนรวมในการสงเสริมและปองกันใหแกบุคคลนั้น เกิดพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงขึ้น
และมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่คุกคามตอสุขภาพ หรือมีการจํากัดสิ่งแวดลอมและสภาพทางสังคม
ใหเกิดการตระหนัก มีความรับผิดชอบตอตนเอง สามารถประเมินไดวาตนเองอยูในความเสี่ยง 
ตลอดจนสามารถคิดหาวิธีที่จะลดอัตราเสี่ยงเพื่อใหตนเองนั้นมีสุขภาพที่ดีตอไป  

การปองกันยาเสพยติด หมายถึง การใหการศึกษา ขาวสาร ความรู และขอมูลใน
เร่ืองคุณภาพชีวิต ยาและยาเสพยติด ตลอดจนการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใหรอดพน
จากยาเสพยติดดวยวิธีการตางๆ เพื่อเปนภูมิคุมกันใหสามารถอยูทามกลางยาเสพยติดได โดยไมพึ่ง
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ยาเสพยติด ถึงแมจะประสบปญหาตนเองและครอบครัว รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่มี
สวนผลักดันใหกลุมเปาหมายไปใชยาเสพยติดควบคูกันไป (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพยติด 2537: 2) 

การปองกันยาเสพยติด หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ ใหตอเนื่องและสัมพันธ
ระหวางกันเพื่อใหบุคคลไมริเริ่มเสพยาเสพยติด และการระงับการเสพยาเสพยติด ดวยการจัด
การศึกษา ออกกฎหมายความคุมปราบปราม การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพยติด 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพยติด 2539: 10) 

3.1.5 ระดับการปองกันการสูบบุหรี่ 
การปองกันการสูบบุหร่ี สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1. การปองกันระดับที่ 1 (Primary Prevention) หมายถึง การปองกันที่มีการจัด 

กิจกรรมลวงหนา เพื่อปองกันคนในชุมชนไมใหติดบุหร่ี โดยทํากับทุกคนในชุมชน การปองกันใน
ขั้นนี้จัดทําไดทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษ
และอันตรายของการสูบบุหร่ี และมุงเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาโดยไมตอง
พึ่งพาบุหร่ี 

2. การปองกันระดับที่ 2 (Secondary Prevention) หมายถึงการทํากิจกรรมใดๆ ที่
คนหาผูที่อยูในภาวะเสี่ยงในการติดบุหร่ีสูงใหพบและรีบดําเนินการปองกัน และเปนผูที่มีความ
เส่ียงในการติดบุหร่ีสูง การจัดกิจกรรมในระดับนี้ เปนการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษ อันตราย
ของการสูบบุหร่ี การลด ละ เลิกบุหร่ี 

3. การปองกันระดับที่ 3 (Tertiary Prevention) หมายถึง การทํากิจกรรมใดๆ ที่เปน
การขยายขอบเขตการปองกันในระดับที่ 2 ไมใหเกิดความรุนแรง โดยการหาผูติดบุหร่ีใหพบและ
รักษาใหหายโดยเร็ว มุงแกไขคนที่ติดบุหร่ีแลวใหสามารถเลิกบุหร่ี การใหคําปรึกษาตลอดจนการ
เยียวยารักษาและไมหวนกลับไปสูบอีก ซ่ึงครอบคลุมถึงการใหความรูทางสุขภาพอนามัยและ
การศึกษาโดยบุคลากรหลายอาชีพเขาไปชวยเหลือ เชน แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เพื่อ
ฟนฟูใหผูติดบุหร่ีสามารถเลิกบุหร่ีและกลับสูสังคมไดอยางปกติสุข 

3.1.6 การปองกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน  
บุหร่ีเปนปญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกเพศ ทุกวัยในทุกสังคม สําหรับประเทศ

ไทยนั้นสภาพการแพรระบาดของบุหร่ีอยูในขั้นที่เรียกวาลุกลามและนาหวงใย เพราะแนวโนมการ
ระบาดหันเหไปสูประชากรวัยเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะ การสูบบุหร่ีเปนปญหาสําคัญของ
ชาติที่จําเปนตองดําเนินการแกไขโดยรีบดวนการแกไขปญหานั้นจะตองใชวิธีการปองกันซึ่งเปนวิธี
ดักหนากอนที่จะเกิดปญหาขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการสูบบุหร่ีในโรงเรียน ที่จําเปนจะตองให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

ความเอาใจใส สืบเนื่องจากเยาวชนในโรงเรียนเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ การสกัดกั้นการ
แพรระบาดของบุหร่ีในโรงเรียน จึงอยูในวิสัยที่จะทําไดโดยวิธีการปองกัน (ศศิพร โลจายะ 2545: 
16 – 17) โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่เปนกลุมเสี่ยงตอการติดยา ไมใหติดยาเสพติด ควรคิดและหา
แนวทางปองกันไวลวงหนา คือ การฝกใหนักเรียนรูจักเอาชนะใจตนเองและพยายามหลีกเลี่ยง
อิทธิพลภายนอกตางๆ ที่บีบคั้นใหเกิด ความอยากรูอยากลอง หรือความรูเทาไมถึงการณ (เสถียร 
สภาพงศ 2537: 43)    

3.1.7 พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อปองกันหรือ

หลีกเลี่ยงไมใหตนเองสูบบุหร่ี โดยปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นสังเกตเห็นได  ทั้งการทํากิจกรรม 
การกระทํา อารมณความคิด ความรูสึก อันเปนผลมาจากการความเชื่อ เจตคติ ประสบการณ 
บุคลิกภาพและอ่ืนๆ ภายในตัวบุคคล เมื่อมีการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราในสถานการณตางๆ 
ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ที่สามารถสังเกตเห็นและวัด
ได หรือพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) ที่ไมสามารถสังเกตเห็น จําเปนตองใชเครื่องมือในการ
วัด เชน ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ เปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ เนนพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อ
การปองกันการสูบบุหร่ีในระดับ 1 คือ การปองกันการสูบบุหร่ีในกลุมเสี่ยงที่ยังไมเคยสูบบุหร่ี และ
ระดับ 2 คือ การปองกันการสูบบุหร่ีในกลุมเสี่ยงที่สูบบุหร่ีแลว เพื่อไมใหสูบบุหร่ีและไมกลับไป
สูบบุหร่ีอีกเมื่อสามารถอดบุหร่ีได  

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชาย 
4 ดาน ไดแก   
 1. การควบคุมตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี  
 การควบคุมตนเองนั้น เปนกระบวนการที่บุคคลใชวิธีการตางๆ เพื่อที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการ โดยที่บุคคลนั้นเปนผู
กําหนดพฤติกรรมเปาหมายของตนเอง มีบทบาทรับผิดชอบในการดําเนินการปฏิบัติ รวมทั้งการวาง
เงื่อนไขการเสริมแรงตนเอง (Cormier and Cormier 1978, อางถึงใน ปภาวดี แจงศิริ 2527; Brigham 
1978, อางถึงใน นิตยาภรณ ดวงเรือง 2540) ซ่ึงเปนตัวแปรยอยตัวหนึ่งที่มีผลตอการปองกันการสูบ
บุหร่ีของเด็กวัยรุน เนื่องจากวัยรุนนั้นเปนวัยที่มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น อยากมี
ประสบการณใหมๆ การสูบบุหร่ีเปนสิ่งหนึ่งที่วัยรุนตองการอยากลองกระทํา อยากใหผูอ่ืนมอง
ตนเองวาไมใชเด็ก ทําใหกลายเปนสาเหตุอันดับตนๆ ที่ทําใหเด็กวัยรุนในปจจุบันริเร่ิมที่จะสูบบุหร่ี 
(สุพรรณี ปานดี 2542: 76; วรรณรัตน แกวมงคล 2543: 80; ฐิติทิพย ยิ้มพลอย; 2543: 66) สวนวัยรุน
ที่สูบบุหร่ีแลว การควบคุมตนเองไมใหสูบบุหร่ี เมื่อเกิดอาการอยากสูบนั้นจะชวยใหผูที่อดบุหร่ี
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สามารถเอาชนะใจตนเองและไมสูบบุหร่ี หากสามารถทําได ความอยากเหลานั้นก็จะลดลงจนไมมี
อาการดังกลาว โดยพฤติกรรมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ พฤติกรรมปองกันตนเองจากการสูบ
บุหร่ี 

ขั้นตอนในการปรับพฤติกรรมดวยวิธีการควบคุมตนเอง มีดังนี้ (Thoresen and 
Mahoney 1974, อางถึงใน นิตยาภรณ ควงเรือง 2540) 
 ขั้นที่   1 Goal – Setting คือ การกําหนดการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
ดวยตนเอง ซ่ึงการตั้งเปาหมายจะชวยใหผูแสดงพฤติกรรมรูถึงพฤติกรรมที่ตองการจะกระทําอยาง
ชัดเจน  

ขั้นที่ 2 Self – Monitoring เปนกระบวนการที่บุคคลสังเกตหรือจําแนก
พฤติกรรมของตน 

ขั้นที่   3   Self – Evaluation บุคคลสามารถตัดสินใจพฤติกรรมของตนเองโดย
การประเมินคาของพฤติกรรมจากขอมูลที่ตนมีอยู 

ขั้นที่ 4 Self – Reinforcement เปนการจัดผลกรรมที่เปนแรงเสริมใหแก
พฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเอง   

ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงไดใหความหมายของ การควบคุมตนเองเพื่อปองกันการ
สูบบุหร่ีวาหมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชาย ที่สามารถใชวิธีการตางๆ ควบคุมหรือหลีกเล่ียง
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ี โดยการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่เหมาะสมในการปฏิบัติ ซ่ึง
ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมการไมสูบบุหร่ี รวมทั้งการใหรางวัลเพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายดวย  
เชน การตั้งเปาหมายที่จะไมสูบบุหร่ี การตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี การไมรับ
บุหร่ีจากผูอ่ืน การชื่นชมตนเองที่ไมสูบบุหร่ี เปนตน  

2. การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี  
 ปจจุบันการสูบบุหร่ีในเด็กวัยรุนนั้น มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน การ
เลียนแบบเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ที่สูบบุหร่ี การเขากิจกรรมสังคม การอยากเปนยอมรับของกลุม
เพื่อนที่สูบบุหร่ี ซ่ึงสาเหตุเหลานี้ เกิดจากการกระตุนจากบุคคล เชน เพื่อนที่สูบบุหร่ี ผูปกครอง ครู
อาจารย เปนตน หรือ การกระตุนจากสถานการณ เชน การรวมงานสังสรรค บานเที่ยวเพื่อนที่สูบ
บุหร่ี เปนตน ซ่ึงมักเกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติในการยับยั้งชั่งใจ ดังนั้น
การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี ไมวาจะเปนตัวบุคคลหรือสถานการณตางๆ ยอมเปนอีกวิธีที่
ชวยใหเด็กวัยรุนสามารถปองกันตนเองไมใหสูบบุหร่ีได 
 จากการศึกษาของนักวิจัยหลายคนเกี่ยวกับสาเหตุของการสูบบุหร่ี พบวา กลุม
เพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดแก การชักชวนของเพื่อน การเอาแบบอยางตามกลุม
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เพื่อนที่สูบบุหร่ีหรือเห็นตัวอยางจากเพื่อนนั้นเปนสาเหตุตนๆ ของการริเริ่มสูบบุหร่ีหรือจูงใจให
เกิดการอยากรูอยากลองสูบบุหร่ีของเด็กวัยรุน (เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา 2536: 7; วิยะดา ดิลกวัฒนา 2537: 
4; นิพนธ กุลนิตย 2538: 79; อัจฉราวรรณ สรอยทอง 2542: 27 – 28; ประไพจิตร ชุมแวงวาป 2542: 
74) การเลียนแบบจากบุคคลอื่น เชน ผูปกครอง คนในครอบครัว ครูอาจารย หรือรุนพี่ (วิยะดา   
ดิลกวัฒนา 2537: 4; ภาวิณี วิสมล 2538: บทคัดยอ; ประไพจิตร ชุมแวงวาป 2542: 74) เปนสาเหตุ
ของการเริ่มสูบบุหร่ีเชนกัน วัยรุนที่บิดามารดาสูบบุหร่ีมีโอกาสสูบบุหร่ีมากเปน 3.2 เทาของวัยรุนที่
บิดามารดาไมสูบบุหร่ี (อัจฉราวรรณ สรอยทอง 2542: 106) และการกระตุนจากสถานการณ ก็เปน
สาเหตุของการสูบบุหร่ีเชนกัน ทั้งในเด็กวัยรุนที่ยังไมสูบบุหร่ีและเด็กวัยรุนที่สูบบุหร่ีแลว 
  ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ จึงไดใหความหมายของการหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหสูบ
บุหร่ีวาหมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชาย ที่สามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุนหรือสถานการณที่
เปนปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดการสูบบุหร่ี เชน การไมจับกลุมขณะที่เพื่อนสูบบุหร่ี หลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการสูบบุหร่ีตางๆ  เปนตน  

3. การปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี 
 การปฏิเสธ เปนพฤติกรรมที่สําคัญอยางมากในการปองกันตนเองจากการ
กระทําตางๆ ที่ไมพึงประสงค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิเสธตนเองจากการทดลองสูบบุหร่ีของ
วัยรุน ที่เกิดจากการกระตุนอยางมากจากเพื่อน คนรอบขางหรือสถานการณตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ 
ไมวาจะเปนการชักชวนใหสูบบุหร่ี การไดรับการยอมรับจากกลุมหากสูบบุหร่ี การไมยอมรับหรือ
การถูกสบประมาทเมื่อไมยอมสูบบุหร่ี ซ่ึงเปนสถานการณที่วัยรุนสวนใหญเคยประสบ หากเด็ก
วัยรุนเหลานั้นไมมีทักษะหรือวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะปฏิเสธคําชักชวน ก็จะรูสึกวาการ
ปฏิเสธนั้นจะเปนการทําลายความเปนเพื่อน ไมไดรับการยอมรับจากกลุม กอใหเกิดการลองสูบ 
และติดบุหร่ีในที่สุด 
 ทักษะในการปฏิเสธนั้น เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับวัยรุนที่ตอง
เรียนรูและฝกฝน เพราะวัยรุนจํานวนไมนอย ที่จําเปนตองกระทําในสิ่งที่ไมถูกตองและตนเองก็ไม
อยากทํา แตทําเพราะเกรงใจเพื่อน กลัวเพื่อโกรธ หรือไมรูจะปฏิเสธอยางไร การปฏิเสธเปนสิทธิ
สวนบุคคลอันชอบธรรมและสามารถกระทําได ซ่ึงการปฏิเสธรูปแบบดังนี้ 
 1. ปฏิเสธอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง
ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ 
 2. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล การอางความรูสึกจะทําใหโตแยงได
อยากขึ้น 
 3. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผูชักชวนยอมรับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

4. ถาถูกเซาซ้ีหรือถูกสบประมาท ไมควรหวั่นไหวกับคําพูด ควรยืนหยัดปฏิเสธ 
และหาทางออก โดยการเลือกวิธีตอไปนี้ 

4.1 การปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองหาขออาง พรอมทั้งหาทางเลี่ยงออกไป 
4.2 การตอรอง โดยการหากิจกรรมอื่นที่ดีกวามาทดแทน 

 4.3 การผัดผอน โดยขอยืดเวลาออกไป เพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความตั้งใจ  
 ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ จึงไดใหความหมายของการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบ
บุหร่ี วาหมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชาย ที่สามารถหลีกเลี่ยงการชักชวนใหสูบบุหร่ี หรือ
การชักชวนไปในสถานการณที่เปนปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ี โดยการพูดหรือแสดงทาทางปฏิเสธ
อยางมีเหตุผลและไมทําลายความสัมพันธระหวางบุคคล 

4. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
เด็กวัยรุนเปนวัยที่กําลังเรียนรู อยากรูอยากลอง การเลียนแบบ และแสวงหาสิ่ง

ใหมๆ ใหกับตนเอง มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ตองการกลุมเพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นจึงควรสงเสริม
ใหเด็กวัยรุนเหลานี้ไดใชเวลาของตนอยางคุมคา และเปนประโยชน ตลอดจนเปนการผอนคลาย
ความตรึงเครียด ไดตอบสนองการชอบแสดงออก และปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ตางๆ เชน การเสพยาเสพติด การจับกลุมกอเร่ืองทะเลาะวิวาท เปนตน  

สาเหตุของการสูบบุหร่ีอีกอยางหนึ่งก็คือ มีเวลาวาง ไมรูจะทําอะไร เหงาหรือ
อยูคนเดียว ไมรูวาตนเองจะทํากิจกรรมอะไร การสูบบุหร่ีก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กวัยรุนใชเพื่อ
ชวยคลายความเหงา หากมีการสงเสริมใหเด็กวัยรุนรูจักที่จะใชเวลาวางเหลานั้นที่นอกเหนือจากการ
เรียนใหเกิดประโยชนแกตน ก็จะชวยใหวัยรุนโดยไมใชเวลาเหลานั้นไปกับการเกี่ยวของกับบุหร่ีที่
ไมมีประโยชนใดๆ กับผูสูบเลย  

ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ จึงไดใหความหมายของ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
วาหมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาชายที่ชวยปองกันการสูบบุหร่ี โดยการใชเวลากับการทํา
กิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชนกับตนเอง เชน การอานหนังสือ การเลนกีฬา ฟงเพลง 
การทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย รวมทั้งการชวยเหลืองานของผูปกครอง 

จากที่กลาวมาขางตน     สรุปไดวา    การศึกษาพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี
ของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ มี 4 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. การควบคุมตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี    เปนการปฏิบัติตนของนักศึกษา
ชายที่สามารถใชวิธีการตางๆ ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ี โดยการ
กําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อไมใหตนเองสูบบุหร่ี รวมทั้งการใหรางวัลเพื่อให
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เกิดพฤติกรรมเหลานั้นดวย เชน การตั้งเปาหมายที่จะไมสูบบุหร่ี การตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
จากการสูบบุหร่ี การไมรับบุหร่ีจากผูอ่ืน การชื่นชมตนเองที่ไมสูบบุหร่ี เปนตน    

2. การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี เปนการปฏิบัติตนของนักศึกษาชายที่
สามารถหลีกเลี่ยงตัวกระตุนหรือสถานการณที่เปนปจจัยเสี่ยงทําใหเกิดการสูบบุหร่ี เชน ไมจับกลุม
กับเพื่อนที่สูบบุหร่ี หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการเที่ยวกลางคืน เปนตน  

3. การปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี เปนการปฏิบัติตนของนักศึกษาชายที่
สามารถหลีกเลี่ยงการชักชวนใหสูบบุหร่ี หรือการชักชวนไปในสถานการณที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการ
สูบบุหร่ี โดยการพูดหรือแสดงทาทางปฏิเสธอยางมีเหตุผลและไมทําลายความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

4. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   เปนการปฏิบัติตนของนักศึกษาชายที่ชวย   ปองกัน
การสูบบุหร่ี   โดยการใชเวลากับการทํากิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชนกับ ตนเอง เชน 
การอานหนังสือ การเลนกีฬา ฟงเพลง การทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย 
รวมทั้งการชวยเหลืองานของผูปกครอง 

3.1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 
1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 

กัญญา บุญชวย (2535: 92 - 95) ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของการควบคุม
ตนเองที่มีตอการสูบบุหร่ีของคนงานชายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยประยุกตใชทฤษฎีการ
เรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ กระบวนการปรับพฤติกรรมดวยการควบคุมตนเอง การสนทนากลุม และ
การกระตุนเตือน เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม กลุมตัวอยางประกอบดวย คนงานชายที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่สูบบุหร่ีเปนประจํา และสมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 
97 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมเปรียบเทียบ 47 คน ภายหลังการทดลองพบวา 
กลุมทดลองมีความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการงดสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น คาเฉลี่ย
จํานวนมวนบุหร่ีที่สูบตอวันลดลง แตจํานวนคนงานที่สูบบุหร่ีไมเปล่ียนแปลงจากกอนการทดลอง 
ทั้งนี้เนื่องจากมีเวลาในการฝกปฏิบัตินอย  

กาญจนศรี สิงหภู (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหร่ี ตัวอยางที่ศึกษา 
คือ ประชาชนผูสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในบานโนนมวง หมู 3 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 30 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย กิจกรรมแทรกแซง คือการอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 12 วัน 
ใน 4 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 22 ช่ัวโมง ไดแก การสอนสุขศึกษา 2 คร้ัง เชน ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 
โอกาสเสี่ยงของโรคตางๆ อันเนื่องจากการสูบบุหร่ี สาเหตุของการสูบบุหร่ี วิธีการลดและเลิกบุหร่ี 
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กฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ีและการคุมครองผูไมสูบบุหร่ี เปนตน การจัดกิจกรรมกลุม 3 คร้ัง เชน การ
สรางความสัมพันธอันดีตอกัน การเลาประสบการณและความสําเร็จในการเลิกบุหร่ีจากบุคคลที่เคย
สูบและปวยจากการสูบบุหร่ี  การวิเคราะหสถานการณที่สูบบุหร่ี เพื่อหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีและ
สรางความคาดหวังของตนเองในการเลิกสูบบุหร่ี นอกจากนี้ในระยะการติดตามผลยังมีประชุม
พูดคุยและซักถามปญหาที่เกิดขึ้นกับแตละคนในการพยายามลดและเลิกสูบบุหร่ี (จํานวน 2 วันๆ 
ละ 1 ช่ัวโมง)  ภายหลังไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความรูเกี่ยวกับ
บุหร่ี ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี และพฤติกรรมในการเลิกสูบุหร่ีมากกวากอนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการติดตามผลพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ี
ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4  สัปดาห มีจํานวนผูที่สามารถเลิกบุหร่ีไดมากขึ้นถึงรอยละ 95.7 

วิไลรัตน เดียวกูลและศิริพร พงษใหญ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับการควบคุมตนเองที่มีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักโทษชาย ใน
เรือนจําจังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยางเปนนักโทษชายที่สูบบุหร่ี และสมัครใจเขารวมการทดลอง 
จํานวน 77 คน เปนกลุมทดลอง 39 คน กลุมควบคุม 38 คน ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมสุขศึกษา
รวมกับการควบคุมตนเอง ทําใหนักโทษชายในกลุมทดลองมีความรู เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี และมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการงดสูบบุหร่ีดีกวากอนทดลองและดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
พบวา นักโทษชายในกลุมทดลองรอยละ 25.64 สามารถงดบุหร่ีได และบางสวนมีการสูบบุหร่ีใน
จํานวนมวนที่ลดลง 

ประไพจิตร ชุมแวงวาป (2542: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาตอพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ขอนแกน ที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ เทคนิคการควบคุมตนเองและกระบวนการ
กลุมมาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีเปนประจําและ
สมัครใจเขารวมโปรแกรมจํานวน 93 คน เปนกลุมทดลอง 46 คน จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตขอนแกน และกลุมเปรียบเทียบ 47 คน จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม แบบบันทึก      
ทําการรวบรวมขอมูล 3 ครั้ง คือ กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดือนหลัง
การทดลอง ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมสุขศึกษา ทําใหนักศึกษาเกิดการรับรูโอกาสเสี่ยง รับรูความ
รุนแรงและรับรูประโยชนและอุปสรรคของการเลิกสูบบุหร่ีถูกตองมากขึ้น มีการปฏิบัติตัวในการ
เลิกสูบบุหร่ีที่ถูกตองมากขึ้น และนักศึกษาสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดมากขึ้นกอนการทดลอง 

วมนธร โพธิชัยชิน (2543: 70) ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูบ
บุหร่ีของนักศึกษาชาย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงายจาก
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สาขาวิชาและชั้นปที่เรียน โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 380 ชุด พบวา กลุมที่สูบบุหร่ี
มากที่สุดมีจํานวนบุคคลใกลชิดที่สูบบุหร่ีในระดับมาก รอยละ 39.7 ระดับปานกลาง  รอยละ 21.0  
และกลุมที่สูบบุหร่ีนอยที่สุดมีจํานวนบุคคลใกลชิดที่สูบบุหร่ีในระดับนอย รอยละ 8.3  และพบวา
จํานวนบุคคลใกลชิดที่สูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษาอยามีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 และพบวากลุมที่สูบบุหร่ีนอยที่สุด คือกลุมที่ไมเคยไปในสถานที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ี
ในเวลาวางจากการเรียน รอยละ 3.4  และพบวาการใชเวลาที่วางจากการเรียนเพื่อไปในสถานที่เส่ียง
ตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษาอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  

วรรณรัตน แกวมงคล (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันการสูบบุหร่ีของเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลาด
ปลาเคลาพิทยาคม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน กลุม
เปรียบเทียบ 40 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย ดวยการจับสลาก ใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีทักษะการปฏิเสธโดยไมเสีย
สัมพันธภาพสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวากอนการทดลอง แตพบวาทักษะการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี 

พัชรี มีชํานาญ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการ
ประยุกตทักษะชีวิต เพื่อปองกันการสูบบุหร่ีของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสีกัน 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียนจํานวน 64 คน แบงเปนกลุมทดลอง 32 คน 
และกลุมเปรียบเทียบ 32 คน โดยกลุมทดลองไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีทักษะการปฏิเสธการชักชวนใหมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
สูบบุหร่ีสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวาทักษะการปฏิเสธ
การชักชวนใหมีพฤติกรรมเส่ียงตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการสูบบุหร่ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

ธานินทร สุธีประเสริฐ (2548) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน โดยการสุมเลือก
หอง ดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) พบวาการใชเวลาวางในสถานที่เส่ียงตอการ
สูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001  
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
เบรงเกิลมาน และเซดลเมเยอร (Brengelmann and Sedlmayer 1977) ได

ทําการศึกษาเรื่องการใหเงินรางวัลเพื่อเปนการกระตุนในชุมชน โดยใชวิธีการใหเงินฝากประจาํ การ
ควบคุมตนเอง การกําหนดพฤติกรรม และการติดตามเยี่ยมอาทิตยละ 2 คร้ัง พรอมดวยการใหเงิน 
4.30 เหรียญ แกผูที่ลดการสูบบุหร่ีไดอยางนอยวันละ 1 มวน วิธีการตางๆไดถูกสงไปทางไปรษณีย
ใหแกผูถูกทดลอง 81 คน ในเยอรมัน จากการติดตามพบวารอยละ 40 ของประชากรสามารถหยุด
สูบบุหร่ีไดอยางนอยภายใน 15 เดือน (อางถึงใน ประไพจิตร ชุมแวงวาป 2542: 48)  

เอลเดอร (Elder 1989, อางถึงใน วรรณรัตน แกวมงคล 2543: 50) ไดศึกษาผล
ของโครงการเพื่อนชวยเพื่อนใหเขาใจเรื่องบุหร่ี (Student Helping others Under Tobacco) เพื่อ
ปองกันการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาของนักเรียนในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอเนียร พบวา เมื่อฝกให
นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธแลว หากมีการเสริมแรงใหแกผูไมสูบบุหร่ีก็จะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพแกโครงการเพื่อนชวยเพื่อนอีกดวย 

ซาลลิส และคณะ (Sallis et al. 1990, อางถึงใน เรืองชัย บุญศักดิ์ 2535: 22) 
ทําการศึกษาโดยใชโปรแกรมการฝกลักษณะในการปฏิเสธบุหร่ีแกนักเรียนเกรด 4 – 7 จํานวน 78 
คน โดยแบง เปนกลุมทดลอง คือกลุมที่ไดรับการฝกทักษะในการปฏิเสธการสูบบุหร่ีจํานวน 39 คน 
และกลุมควบคุม 39 คน ประเมินโดยแบบทดสอบการโตตอบของนักเรียนตอการชักชวนใหสูบ
บุหร่ี โดยแบงคะแนนออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง และไมดี ผลการทดลองพบวา กลุม
นักเรียนที่เขารวมในโปรแกรมดังกลาว ไดคะแนนในระดับดีมากกวากลุมควบคุมและมีผูที่ไดรับ
คะแนนในระดับไมดีนอยกวากลุมควบคุม นอกจากนี้ นักเรียนในกลุมทดลองสามารถปฏิเสธบุหร่ี
จากการชักชวนของเพื่อนไดดีกวากลุมควบคุม  

เคอรรี และคณะ (Curry et al. 1991: 318 – 340) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ผลของการใชแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกในโปรแกรมการเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง จาก
การสุมตัวอยาง จํานวน 1,217 คน พบวากลุมที่ใชแรงจูงใจภายนอกโดยการใหเงินเปนรางวัลจะ
สนใจขอมูลขาวสาร และการปฏิบัติในการเลิกสูบบุหร่ีนอยและมีอัตราการเลิกสูบบุหร่ีนอยกวากลุม
ที่ใชแรงจูงใจภายใน คือ การบังคับใจตนเอง การใชแบบบันทึก ซ่ึงเปนแรงขับใหสนใจขอมูล
ขาวสารและวิธีการเลิกสูบบุหร่ีสูงขึ้นดวย  

ดอย (Doi 1993, อางถึงใน พัชรี มีชํานาญ 2547: 60) ศึกษาโปรแกรมปองกัน
การสูบบุหร่ีในโรงเรียนของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาระดับเกรด 7 โดยใชรูปแบบจิตวิทยา – 
สังคม รวมทั้งสอนทักษะการปฏิเสธเพื่อตานการสูบบุหร่ีของสังคม พบวานักเรียนกลุมทดลองมี
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ความรู ทักษะการปฏิเสธเพิ่มมากขึ้นและไดมีการติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม 1 เดือนและ 1 ป 
พบวานักเรียนกลุมทดลองยังคงไมสูบบุหร่ีเชนเดิม  

    
3.2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยท่ีเก่ียวกับความรู  

3.2.1 ความหมายของความรู 
กูด (Good 1973: 325, อางถึงใน อุบลรัตน บุญทา 2546: 20) ไดใหความหมายของ

ความรู วาความรูเปนขอเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตางๆ ที่มนุษยไดรับ
และรวบรวมสะสมไวจากประมวลประสบการณตางๆ  

บลูม (Bloom 1976: 210, อางถึงใน สาวิตรี พิริยะสถิต 2544: 54) ไดใหความหมาย
ของความรูไววาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรือระลึก
ถึงแบบกระสวนโครงสรางวัตถุประสงคในดานความรูนั้น เนนย้ําในเรื่องกระบวนการทางจิตวิทยา 
ความจํา เปนกระบวนการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดการระเบียบใหม 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 10) กลาววา ความรูเปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียน
เพียงแตจําแนกไดอาจโดยการฝกหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูขั้นตนนี้ไดแก ความรู
เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหา เปนตน 

ชวาล แพรัตกุล (2526: 201) ไดใหความหมายของความรูวาคือ การแสดงออกของ
สมรรถภาพสมองดวยความจํา โดยใชวิธีระลึกออกมาเปนหลัก 

ศุภกนิตย พลไพรินทร (2540: 24) ไดกลาวถึงการวัดความรูไววา การวัดความรู
เปนการวัดระดับความจํา ความสามารถในการคิด เขาใจกับขอเท็จจริงที่ไดรับการศึกษาและ        
ประสบการณเดิม โดยผานการทดสอบคุณภาพแลว จะแยกคนที่มีความรูกับไมมีความรูออกจากกัน
ไดระดับหนึ่ง 

จากคําจํากัดความขางตน สามารถสรุปไดวา ความรู หมายถึงความรูหรือการรับรู
ขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆ ที่ไดจากการถายทอดโดยการมองเห็น ไดยิน การจํา แลวเก็บ
รวบรวมสะสมไวซ่ึงสามารถระลึกถึงส่ิงเฉพาะ ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการและสามารถวัดได 
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใหความหมายของ “ความรู เกี่ยวกับบุหร่ี” หมายถึง ความรูหรือการรับรู
ขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆ ของบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับบุหร่ี ที่กอใหเกิดพฤติกรรมในการ
ปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงเบคเกอรและมายแมม (Becker and Maimam, อางถึงใน จิราภรณ 
มวงพรวน 2545: 15) ไดกลาวไววา การรับรูของบุคคลมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตนในการปองกัน
โรคของตนเอง เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรูเร่ืองบุหร่ีนี้ มา
ใชในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ซ่ึงประกอบดวยความรูเกี่ยวกับ
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บุหร่ีและสถานการณเกี่ยวกับปญหาการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ผลกระทบของการสูบบุหร่ี วิธีการ
ปองกันการสูบบุหร่ี และกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี เพื่อเปนสิ่งทํานายพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้   

3.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรู  
1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 

กําไลรัตน เย็นสุขจิต  (2534: บทคัดยอ)   ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการเขา
คายเยาวชนและการเสริมแรงเพื่อการงดสูบบุหร่ีในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 91 คน แบงเปนกลุมทดลอง 48 คน กลุมเปรียบเทียบ 43 คน พบวาภายหลังการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยความรู  ทัศนคติ  และคาสัดสวนของนักเรียนที่งดสูบบุหร่ีไดของกลุมทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิต 

ลีนา ฐิติเบญจพล (2536: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพผลของโปรแกรมสุข
ศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาชาย จังหวัด
นนทบุรี โดยประยุกตทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม กระบวนการกลุม รวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน และผูปกครอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี จํานวน 
99 คน กลุมทดลองจํานวน 49 คน กลุมเปรียบเทียบจํานวน 50 คน ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการ
ทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงดานความรูเกี่ยวกับบุหร่ี และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ี
มากกวากอนการทดลอง และกลุมทดลองสามารถเลิกสูบบุหร่ีได รอยละ 71.4 สําหรับผูที่เลิกไมได
รอยละ 28.57 ก็สามารถลดจํานวนลงไดเหลือเฉลี่ย 2 มวนตอวัน และพบวา ความรู มีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

นิตย ทองเพชรศรี, สมปอง สุขสวาง และภูวนาถ ลองเซง (2544: บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพในการปองกันปญหาการสูบบุหร่ี และสารเสพติด
สําหรับเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยใชพลังอํานาจขององคกรชุมชนของตําบลทุง
ใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ภายหลังการจัดโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพและการจัด
กิจกรรมไป 8 เดือน ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล พบวา หลังการดําเนินงานกลุมทดลอง
มีคะแนนความรู การรับรูอันตรายและความรุนแรง และการปฏิบัติตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี
และสารเสพติด สูงกวากอนดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ศศิพร โลจายะ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริม
ทักษะชีวิตดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อปองกันการสูบบุหร่ีในนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 
จังหวัดปทุมธานี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 78 คน แบงเปนกลุมทดลอง 39 คน และกลุม
เปรียบเทียบ 39 คน ผลการวิจัยพบวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเร่ืองบุหร่ีและ
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พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาความรูเร่ืองบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
โอบอท (Obot 1991, อางถึงใน เรืองชัย บุญศักดิ์ 2535: 21) ไดสํารวจการใช

ผลิตภัณฑยาสูบในกลุมผูใหญชาวไนจีเรีย จํานวน 1,271 คน พบวา มีการสูบบุหร่ีรอยละ 22.6 สูบ
ดวยกลองยาสูบรอยละ 17.9 ผูชายสูบบุหร่ีมากกวาผูหญิง คนที่มีระดับการศึกษาและฐานะทาง
เศรษฐกิจต่ําสูบบุหร่ีมากกวาคนที่มีระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจสูง โดยผูที่ไมสูบบุหร่ีรู
ถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีมากกวาผูสูบบุหร่ี 

ชิงเค และคณะ (Schinke et al. 1985: 31) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดโปรแกรม
ปองกันการสูบบุหร่ีในนักเรียน ระหวางวิธีสอนแบบเนนทักษะในการตานอิทธิพลสังคม กับวิธีที่
เนนการใหขอมูลความรู ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 689 คน ทําการวัดทันที 
และติดตามผลในระยะ 6, 12 และ 24 เดือน ดวยการใชแบบสอบถาม พบวา กลุมที่เนนทักษะมี
ความตั้งใจที่จะสูบบุหร่ีและการสูบบุหร่ีในสัปดาหที่ผานมา ภายหลังการทดลอง 6, 12 และ 24 
เดือน นอยกวากลุมเนนขอมูลความรูและกลุมควบคุม สวนกลุมคะแนนความรู กลุมเนนทักษะมี
คะแนนสูงกวากลุมเนนขอมูลความรูและกลุมควบคุมเฉพาะภายหลังการทดลอง 6 และ 12 เดือน 
 
3.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง  

ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) นี้ ไดถูกพัฒนาตาม
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ซ่ึงมีความเชื่อวา 
พฤติกรรมของคนเรา (B) นั้น ไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอม 
(E) แตเพียงอยางเดียว หากแตวาจะตองมีปจจัยสวนบุคคล (P) (ปญญา ชีวภาพ และส่ิงภายในอื่นๆ) 
รวมดวย และการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองมีลักษณะที่กําหนดซึ่งกันและกัน กับปจจัย
ทางดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอม ดังแผนภูมิที่ 1 แมการที่ปจจัยทั้ง 3 ทําหนาที่กําหนดซึ่งกัน
และกันนั้น ไมไดหมายความวาทั้ง 3 ปจจัยนั้นจะมีอิทธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทา
เทียมกัน บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมากกวาอีกบางปจจัย และอิทธิพลของปจจัยทั้ง 3 นั้น ไมไดเกิดขึ้น
พรอมๆ กัน หากแตตองอาศัยเวลาในการที่ปจจัยใดปจจัยหนึ่งจะมีผลตอการกําหนดปจจัยอ่ืนๆ  
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แผนภูมิที ่1 แสดงการกําหนดซึ่งกันและกนัของ ปจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดลอม (E) และ 
      สวนบุคคล (P) ซ่ึงไดแก ปญญา ความคิด การรับรูเกีย่วกับตนเอง ความคาดหวัง อ่ืนๆ   
      ที่มีผลตอการเรียนรูและกระทํา  

ที่มา: สมโภชน เอี่ยมสุภาษติ, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2543), 48. 

แบนดูรา (Bandura 1986: 391) ไดใหนิยามของความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
(Self - Efficacy) วาเปนความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ในการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม
ตอสถานการณที่คาดไว โดยพิจารณาตัดสินจากความสามารถของตนเองในการแสดงออกของ
พฤติกรรมตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งในขณะนั้น  

แนวคิดของแบนดูรา (Bandura) ที่เกี่ยวของกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
(Self - Efficacy) ในระยะแรกนั้น ไดเสนอแนวความคิดของความคาดหวังความสามารถของตนเอง 
(Efficacy Expectation) โดยใหความหมายวา เปนความคาดหวังที่เกี่ยวของกับความสามารถของตน 
และเปนตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura 1977) แตตอมา Bandura (1986) ไดใช
คําวา การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self - Efficacy) แทนความคาดหวัง
ความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) โดยใหคําจํากัดความการรับรูความสามารถของ
ตนเองวา เปนการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทํา
พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2543: 57)      

แบนดูรา (Bandura) มีความเชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอการ
กระทําของบุคคล บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกันแตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตาง
กัน ถาพบวา 2 คนนั้นมีการรับรูความสามารถของตนเองที่แตกตางกัน สําหรับคนคนเดียวก็
เชนเดียวกัน หากรับรูความสามารถของตนเองในสภาพการณที่แตกตางกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมออกมาแตกตางกัน ความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว แตยืดหยุนไปตามสภาพการณ
ที่บุคคลนั้นเผชิญอยู (Evans 1989, อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2543: 57 - 58)      

นอกจาก การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self - Efficacy) แลว ตัวแปรอีก
ตัวที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของพฤติกรรม คือ ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome 
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Expectation) ตามทฤษฎีความคาดหวังเชื่อวา บุคคลมีความคิดเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กระทําของตน โดยบุคคลจะเลือกกระทําตามคุณคาของผลที่จะเกิดขึ้น และความคาดหวังยัง
กอใหเกิดแรงจูงใจและความพยายามในการกระทําพฤติกรรมของบุคคล (กรรณิการ จิตตบรรเทา 
2539: 18) 

วรูม (Vroom 1970, อางถึงใน พรทิพย แจมพงษ 2546: 35) เชื่อวา ความคาดหวังที่มีอยู
ลวงหนาของแตละบุคคลในการที่จะกระทําหรือยอมรับพฤติกรรมใดๆ ขึ้นกับความเปนไปไดที่วา
วัตถุประสงคของเขานั้นสามารถจะถึงจุดหมายปลายทางไดหรือไม เขาศึกษาจิตวิทยาของบุคคลใน
องคการและพบวา การที่บุคคลจะกระทําส่ิงใดก็ตาม จะขึ้นกับตัวแปร 4 ตัว ไดแก  

1. ผลตอบแทนที่เขาจะไดรับนั้นเหมาะสมกับบทบาททีเ่ขามีอยูเพยีงใด 
2. ความพอใจหรือไมพอใจตอผลที่เขาจะไดรับ 
3. เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืนแลว เขาเชื่อวา เขาตองเปนผูไดรับผลอันนั้น 
4. เขามีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวังหรือไดรับลวงหนา 
ความพอใจตอส่ิงเหลานี้จะเพิ่มขึ้นหากเขาไดรับผลตอบแทนมากขึ้น และจะลดลงหาก

เขาไดรับผลตอบแทนลดลง แตถาบุคคลใดไมสนใจตอผลตอบแทนตางๆ ความสัมพันธทั้งหมดนี้
จะหายไป และหากบุคคลไมพอใจตอผลลัพธที่ไดจากความสัมพันธจะเปนไปในทางตรงกันขาม 

ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) นี้ มีผลตอการตัดสินใจที่
จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้น ขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self - 
Efficacy) และ ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) ดังแผนภูมิที่ 2   
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่  2  แสดงความสมัพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self -   

   Efficacy) และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation)  
ที่มา: Albert Bandura, Social Learning Theory (New Jersey: Prentice – Hall, 1977), 79.   

จากแผนภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของ
ตนเอง (Self - Efficacy) ซ่ึงมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ  

บุคคล พฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

การรับรูความสามารถของตนเอง 
(Perceived Self - Efficacy) 

ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น 
(Outcome Expectation) 
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1. การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self - Efficacy) หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวไดในระดับใด  

2. ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) หมายถึง การที่บุคคล
ประเมินหรือคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากความพยายามในการทําพฤติกรรมเฉพาะ
อยางของตนเอง  

การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self - Efficacy) และ ความคาดหวังในผล
ที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) มีผลตอการตัดสินใจวาตนจะใชความพยายามในการกระทํา
พฤติกรรมนั้นๆ มากนอยเพียงใด การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถ
ของตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น เปน      
การตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว กลาวคือ บุคคลที่รับรูวา
ความสามารถของตนเองสูง และคาดวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําสูงดวย บุคคลนั้นก็มีแนวโนมที่จะใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย 
ในทางตรงกันขาม บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถต่ํา และคาดวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลว
จะไดรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําต่ําดวย บุคคลนั้นก็มีแนวโนมที่จะไมกระทําพฤติกรรมนั้น ดัง
สรุปความสัมพันธในแผนภูมิที่ 3 

      

 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที่   3    แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง    (Perceived Self -  

Efficacy) และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) ที่สงผลถึง 
การกระทําพฤติกรรม  

ที่มา: สมโภชน เอี่ยมสุภาษติ, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2543), 59. 
 

สูง
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 

สูง

ต่ํา

ต่ํา 

การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง 

มีแนวโนมที่จะทําแนนอน มีแนวโนมที่ไมจะทํา 

มีแนวโนมที่ไมจะทํา มีแนวโนมที่ไมจะทําแนนอน 
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3.3.1 แหลงของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง จะมีพื้นฐานหรือพัฒนาจากปจจัยหลัก 4 

ประการ (Bandura 1994, 1977:81 – 82) ดังนี้  
1. การกระทําที่ประสบความสําเร็จ (Performance Accomplishment)  เปน         

ประสบการณตรงของบุคคล จึงมีอิทธิพลตอความเชื่อในความสามารถของตนเองมากที่สุด 
ความสําเร็จในการกระทําจะเปนตัวเพิ่มความเชื่อในความสามารถของตนเองของบุคคล ขณะที่
ความลมเหลวในการกระทําหลายครั้ง จะเปนตัวลดความความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากความลมเหลวเกิดขึ้นในชวงแรกของการปฏิบัติ  หากความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองถูกพัฒนาขึ้นจากการประสบความสําเร็จบอยครั้งแลว เมื่อทําผิดพลาดใน
บางครั้ง จะทําใหบุคคลไมทอถอยในการทํางานและพยายามแกไขความผิดนั้น และความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองนี้ มีแนวโนมแผขยายไปยังสถานการณที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

2. การไดเห็นตัวอยางจากประสบการณของผูอ่ืน (Vicarious Experience) เปนการ
ไดรับอิทธิพลมาจากการพิจารณาประสบการณของผูอ่ืน เมื่อบุคคลสังเกตเห็นผูอ่ืนที่ไดกระทํา
กิจกรรมแลวไมเกิดผลเสียตามมา ก็สามารถสรางความเชื่อในความสามารถของตนเองแกผูสังเกตวา 
เขาจะสามารถประสบความสําเร็จไดเชนกันหากตั้งใจและพยายามใหมากขึ้น การเรียนรูจากตัวแบบ
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยบุคคลจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น และสราง
ความคิดวาจะสรางพฤติกรรมใหมไดอยางไร เพื่อเปนเครื่องชี้แนะการกระทําพฤติกรรมของตนเอง    
นอกจากนั้นยังเปนผลมาจากการสังเกต การฟง หรือการอานพฤติกรรมของบุคคลอื่น การเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบไดนั้น ประกอบดวยกระบวนการ 4 อยาง ดังนี้ (Bandura 1977, อางถึงใน
โรงพยาบาลหาดใหญ, ฝายสุขศึกษา 2539: 10 - 11)    

2.1 กระบวนการเอาใจใส (Attention Process) การสังเกตอยางเอาใจใสจะทํา
หนาที่ตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ แตถาผูสังเกตไมสนใจ ขาดการรับรูตอพฤติกรรม
ของตัวแบบแลว ก็ไมสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้นได  
       2.2 กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) เปนการรวบรวมรูปแบบ
พฤติกรรม ที่ไดจากการสังเกตตัวแบบ แลวเก็บจําในลักษณะของสัญลักษณซ่ึงเปนมโนภาพและ
ภาษา การที่บุคคลมีการเก็บจําจึงสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบไดทันทีหรือแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบ ภายหลัง  
 2.3 กระบวนการกระทําทางกาย (Motor Reproduction Process) เปน
กระบวนการเปลี่ยนสัญลักษณจากการเก็บจํามาเปนการกระทํา ในการแสดงพฤติกรรมการ
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เลียนแบบครั้งแรก อาจมีความใกลเคียง แตยังไมถูกตองเหมาะสมนัก ถามีการใหขอมูลยอนกลับจะ
ชวยใหผูสังเกตปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเลียนแบบของตนจนเปนที่พอใจ  
 2.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) พฤติกรรมที่ผูสังเกตเรียนรูจากตัว
แบบอาจจะแสดงออกมาหรือไมก็ได ถาพฤติกรรมนั้นไดรับผลลัพธที่พึงพอใจ หรือสามารถ
หลีกเลี่ยงผลลัพธที่ไมพึงพอใจ จะมีแนวโนมในการเลียนแบบสูง เพราะบุคคลจะเกิดความคาดหวัง
วาจะไดรับผลลัพธเชนเดียวกับตัวแบบ  

3. การชักจูงดวยคําพูด (Verbal Persuasion) เปนการรับเอาคําแนะนําชักจูงของ
ผูอ่ืนมาเปนขอมูลในการพิจารณาความเชื่อในความสามารถของตนเอง ทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจ
วาตนเองมีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมใหประสบความสําเร็จได การพูดชักจูงจากผูอ่ืนเปน
ส่ิงที่ชวยเพิ่มกําลังใจ มีความเชื่อมั่นในการกระทําพฤติกรรมตางๆ มากขึ้น ซ่ึงจะทําใหบุคคลเกิด
ความพยายามกระทําพฤติกรรมตางๆ ใหสําเร็จ  

4. การกระตุนอารมณ (Emotional Arousal) หากบุคคลรับรูวาตนเองมีความวิตก
กังวลในระดับสูง บุคคลจะมีความเชื่อในความสามารถของตนเองตอการทํางานนั้นต่ํา อันนําไปสู
ประสบการณความลมเหลว แตถาบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณได จะทํา
ใหเกิดความเชื่อในความสามารถของตนเองดีขึ้น อันจะทําใหเกิดการแสดงออกถึงความสามารถที่ดี
ขึ้นดวย 

3.3.2 มิติของความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
แบนดูรา (Bandura 1977: 84 – 85) ไดเสนอวาความเชื่อในความสามารถของ

ตนเองจะมีการแปรผันเปลี่ยนแปลงไดหลายมิติ มีความสําคัญเกี่ยวของกับการแสดงของพฤติกรรม 
ซ่ึงแบงออกเปน 3 มิติ ดังนี้  

1. มิติที่เกี่ยวกับระดับความยาก (Magnitude) มิติที่เกี่ยวกับระดับความยากของ
พฤติกรรมที่ตองกระทําหรือปฏิบัติงาน กลาวคือ ความเชื่อในความสามารถของตนเองของแตละ
บุคคลจะแตกตางกันในการกระทําพฤติกรรมหนึ่งๆ หรือในตัวบุคคลเดียวกันจะมีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองแตกตางกันเมื่อตองกระทําพฤติกรรมที่มีความยากงายแตกตางกัน เปนการ
คาดหวังของบุคคลวาตนเองจะทํางานสําเร็จถึงระดับใด เมื่อถูกเสนองานที่มีระดับความยากงาย
แตกตางกัน  

2. มิติที่เกี่ยวกับการแผขยาย (Generality) มิติที่เกี่ยวกับการแผขยายความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง กลาวคือ ความเชื่อในความสามารถของตนเองจากสถานการณหนึ่งที่
อาจจะนําไปปฏิบัติในสถานการณอ่ืนๆ ซ่ึงประสบการณการปฏิบัติงานบางอยางกอใหเกิด
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ประสิทธิภาพในการนําไปปฏิบัติในสถานการณอ่ืนๆ ที่คลายกันแตในปริมาณที่แตกตางกันได แต
ประสบการณบางอยางก็ไมอาจนําความเชื่อในความสามารถของตนเองไปใชในสถานการณอ่ืนได 

3. มิติที่เกี่ยวกับความเขมแข็ง (Strength) มิติที่เกี่ยวกับความเขมแข็งหรือความ
มั่นใจในความเชื่อในความสามารถของตนเอง กลาวคือ ถาความเชื่อในความสามารถของตนเองมี
ความเขมนอย บุคคลไมมีความมั่นใจในความสามารถของตนเมื่อประสบเหตุการณที่ไมเปนไป
ตามที่คาดหวัง ก็จะทําใหเกิดความเชื่อในความสามารถของตนเองลดนอยลง แตถามีความเขมหรือ
ความมั่นใจมาก บุคคลจะมีความบากบั่น พยายามมาก แมจะประสบเหตุการณที่ไมสอดคลองกับที่
ตนคาดหวังก็ตาม 

3.3.3 กระบวนการความเชื่อในความสามารถของตนเองที่มีผลตอพฤติกรรม 
ความเชื่อในความสามารถของตนเองจะมีผลตอกระบวนการ 4 อยาง กระบวนการ

ทั้ง 4 ประการนี้ จะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล ดังตอไปนี้ (Bandura 1994: 71 – 81) 
1. กระบวนการทางปญญา (Cognitive process) ความเชื่อในความสามารถของ

ตนเองจะมีผลตอกระบวนการทางปญญาหลายรูปแบบ พฤติกรรมของบุคคลสวนมากมีจุดมุงหมาย
ซ่ึงถูกกํากับโดยการคิดเปาหมายไวลวงหนา การตั้งเปาหมายของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากการ
ประเมินความสามารถของตนเอง คนที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงจะตั้งเปาหมายที่
สูงและทาทาย มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายมากกวาคนที่มีความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองต่ํา และรูปแบบพฤติกรรมสวนใหญมักเกิดจากรูปแบบการคิดสรางสถานการณลวงหนา และ
ยอนทบทวน บุคคลที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงจะสรางภาพแหงความสําเร็จ ซ่ึงจะ
ชวยแนะแนวทางและสนับสนุนการกระทํา สวนบุคคลที่ยังสงสัยในความสามารถของตนจะสราง
ภาพความลมเหลวไวลวงหนา กระบวนการคิดจึงทําใหบุคคลทํานายเหตุการณและพัฒนาแนวทางที่
จะควบคุมส่ิงที่จะมีผลตอการดํารงชีวิตของตนเอง การเผชิญกับสภาพการณที่มีความกดดัน 
อุปสรรคหรือลมเหลว บุคคลที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองต่ําจะมีความคิดวิเคราะหที่เอา
แนนอนอะไรไมได เกิดความพึงพอใจตนเองในระดับต่ําและคุณภาพการทํางานจะดอยลง ในทาง
ตรงกันขามบุคคลที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูง จะตั้งเปาหมายที่ทาทายและใชการคิด
วิเคราะหที่ดีในการที่จะบรรลุผลสําเร็จ 

2. กระบวนการจูงใจ (Motivation process) ความเชื่อในความสามารถของตนเองมี 
บทบาทสําคัญในการจูงใจตนเอง การจูงใจของบุคคลสวนใหญอยูในรูปของกระบวนการคิด บุคคล
จะมีการจูงใจของตนเองและชี้แนะการกระทําของตนเองโดยการคิดลวงหนา บุคคลจะสรางความ
เชื่อจากการคิดวาตนเองสามารถทําอะไรไดและมีการคาดหวังถึงผลของการกระทํา บุคคลจะตั้ง 
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เปาหมายและวางแผนการกระทําของตนเอง รูปแบบการจูงใจทางความคิดมีลักษณะแตกตางกัน 3 
ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 ความเชื่อในความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอการระบุสาเหตุ คนที่มี
ความเชื่อในความสามารถของตนเองสูง จะอางสาเหตุของความลมเหลวของตนวาเกิดจากการขาด
ความพยายาม คนที่เช่ือวาตนเองไมมีความสามารถก็จะอางสาเหตุของความลมเหลวนั้นวาเกิดจาก
ตนเองไมมีความสามารถจึงลมเหลว การระบุอางสาเหตุนี้จะมีผลตอการจูงใจ การกระทําและ
ปฏิกิริยาอารมณ โดยผานความเชื่อในความสามารถของตนเอง 

2.2 การคาดหวังผลและเห็นคุณคา แรงจูงใจจะถูกควบคุมโดยการคาดหวังจาก
ผลของการกระทํา แตบุคคลจะกระทําพฤติกรรมภายใตความเชื่อที่วาตนเองสามารถทําอะไรไดและ
ความเชื่อในผลที่เกิดจากการกระทํา อิทธิพลของการคาดหวังผลและเห็นคุณคาจะเปนแรงจูงใจให
บุคคลกระทําพฤติกรรมนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง 

2.3 ดานการตั้งเปาหมาย บุคคลจะตั้งเปาหมายที่ทาทายและประเมินผล
ยอนกลับจากเปาหมายที่ตั้งไว การตั้งเปาหมายที่ทาทายจะทําใหแรงจูงใจเพิ่มและยังคงอยู เปาหมาย
ตางๆ จะมีอิทธิพลตอบุคคลโดยผานกระบวนการภายในตนเอง มากกวาจะเปนการควบคุมแรงจูงใจ
และพฤติกรรมโดยตรง แรงจูงใจนั้นจะมีพื้นฐานมาจากการตั้งเปาหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ทางปญญา โดยการทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเองจากเปาหมายที่ตั้งไว พฤติกรรมของบคุคลจะมี
ทิศทางและสรางแรงจูงใจเพื่อใหยังคงใชความพยายามตอไปจนกระทั่งบรรลุเปาหมาย บุคคลจะพึง
พอใจตนเองในการบรรลุเปาหมายที่มีคุณคาและสงเสริมใหตนเองใชความพยายามมากขึ้นโดยการ
ไมพอใจกับการกระทําที่ต่ํากวามาตรฐาน  

3. กระบวนการทางความรูสึกและอารมณ (Affective process) ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองจะมีผลตอความเครียด และความกดดันเมื่อบุคคลเผชิญกับสภาพการณที่
ลําบาก มีอุปสรรค และมีผลตอระดับแรงจูงใจ บุคคลที่เช่ือในความสามารถของตนเอง จะสามารถ
ความคุมความเครียดที่จะทําใหเกิดความวิตกกังวลได แตคนที่เช่ือวาตนเองไมมีความสามารถจะมี
ความวิตกกังวลสูงและมองวาสภาพแวดลอมที่เขาอยูเต็มไปดวยอันตราย และมีความวิตกกังวลกับ
ส่ิงแวดลอมตางๆ ที่จะเกิดขึ้น  

4. กระบวนการเลือก (Selection process) ความเชื่อในความสามารถของตนเองจะ
มีผลตอการเลือกกระทําพฤติกรรม โดยบุคคลจะเลือกกระทําในสถานการณที่เขาเชื่อวาเขาทําได 
และหลีกเล่ียงสถานการณที่บุคคลเชื่อวาเกินความสามารถของตนเองที่จะทําได บุคคลที่มีความเชื่อ
ในความสามารถของตนเองสูงจะเลือกงานที่มีลักษณะทาทาย  สวนบุคคลที่มีความเชื่อใน
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ความสามารถของตนเองต่ําจะทอถอย หลีกเล่ียงที่จะทํา เปนการปดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

ตามหลักทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของตนเอง จะสามารถสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมของบุคคลไดตองผานกระบวนการทางปญญาเสียกอน และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ปญญาแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตามการตัดสินความสามารถของตนเอง ซ่ึง
ความสามารถนี้ (Efficacy) ตองอาศัยทักษะผสมผสานรวมกันทั้งทักษะทางปญญา สังคมและ
พฤติกรรม ซ่ึงจะทําใหเกิดรูปแบบของพฤติกรรมตามสถานการณเฉพาะนั้นๆ ซ่ึงการรับรู
ความสามารถของตนเองนี้จะไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้น หากแตขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของบุคคลวา จะสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู (Bandura 1986) 

จะเห็นไดวา ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) มีผลตอ
กระบวนการคิด ความพยายามและแรงจูงใจของบุคคล ในการเลือกแสดงหรือเปลี่ยนแปลงการ
กระทําพฤติกรรมที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเชื่อ
วา เมื่อบุคคลมีการคิดและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแลว ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองนาจะเปนปจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งที่อิทธิพลตอการตัดสินใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา 
ซ่ึงในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมที่จะปองกันหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมใหตนเองสูบบุหร่ี เพราะฉะนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจแนวคิดและทฤษฎีความเชื่อในความสามารถของตนเอง ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ี มาใชในการศึกษาเพื่อเปนสิ่งทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของ
นักศึกษาชายครั้งนี้ ซ่ึงประกอบดวย  การรับรูความสามารถในการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง 
และความคาดหวังในผลดีของพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง  

3.3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง   
1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 

ลีนา ฐิติเบญจพล (2536: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพผลของโปรแกรมสุข
ศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาชาย จังหวัด
นนทบุรี โดยประยุกตทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม กระบวนการกลุม รวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนและผูปกครอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี จํานวน 
99 คน กลุมทดลองจํานวน 49 คน กลุมเปรียบเทียบจํานวน 50 คน ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการ
ทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในความสามารถของตนในการเลิกสูบบุหร่ี และการปฏิบัติ
ตัวเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ีมากกวากอนการทดลอง และกลุมทดลองสามารถเลิกสูบบุหร่ีได รอยละ 
71.4 สําหรับผูที่เลิกไมไดรอยละ 28.57 ก็สามารถลดจํานวนลงไดเหลือเฉล่ีย 2 มวนตอวัน และ
พบวาความคาดหวังในความสามารถของตนในการเลิกสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวใน
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การเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตความคาดหวังในผลของการเลิกสูบบุหร่ี
และการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนไมมีความสัมพันธกัน   

ภัทรภร กาญจโนภาส (2538: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโครงการเพื่อน
ชวยเพื่อนในพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ี ของนักเรียนเทคนิคจังหวัดชัยภูมิ โดยประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีทางสังคม และแนวคิดเกี่ยวกับเพื่อนสอนเพื่อนมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ของโครงการ การวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดี่ยว กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 และ 2 จํานวน 94 คน โปรแกรมสุขศึกษาที่จัดขึ้นรับผิดชอบและ
ดําเนินงานโดยกลุมเพื่อนจํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองในการเลิกสูบบุหร่ี ความคาดหวังในผลของการเลิกสูบบุหร่ี การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ี
ดีขึ้นกวากอนเขาโครงการ และสามารถเลิกบุหร่ีไดรอยละ 42.5 นอกจากนี้พบวา ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหร่ีและความคาดหวังในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียน มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ยุพาพรรณ จันทรเมฆา (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาในการงดสูบุหร่ีของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โดยใชกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีจํานวน 60 คนเปนกลุมทดลอง นักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี 60 คนเปนกลุมควบคุม รวม 120 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการงดสูบบุหร่ี
และความคาดหวังในผลประโยชนที่จะไดรับจากการงดสูบบุหร่ี รวมกันพยากรณพฤติกรรมการงด
สูบบุหร่ีของกลุมทดลองไดประมาณรอยละ 22.01 (R2 = 0.2201) สําหรับกลุมควบคุมพบเพียงความ
คาดหวังในผลประโยชนที่จะไดรับจากการงดสูบบุหร่ี ซ่ึงสามารถพยากรณพฤติกรรมการงดสูบ
บุหร่ีไดประมาณรอยละ 7.65 (R2 = 0.0765)  

พิริยา วรรธนะภูติ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรคของโรเจอรสรวมกับการใชกระบวนการกลุม และแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกัน
การเสพสารระเหยในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 กรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี
นักเรียนในกลุมทดลองจากโรงเรียนกุนนทีรุทธาราม จํานวน 44 คน และกลุมเปรียบเทียบจาก
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภ จํานวน 43 คน ผลการวิจัยพบวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองของ
พฤติกรรมการปองกันการเสพสารระเหย และมีพฤติกรรมการปองกันการเสพสารระเหยดีกวากอน
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สุพรรณี ปานดี (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีในนักเรียนมัธยมชั้นปที่ 3 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่สูบบุหร่ีและสมัครใจเขา
รวมโปรแกรมสุขศึกษาจํานวน 90 คน เปนกลุมทดลอง 44 คน กลุมเปรียบเทียบ 46 คน ใช
แบบสอบถาม แบบบันทึกการสูบบุหร่ี และแบบสังเกตพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในการเก็บขอมูล 
จํานวน 3 คร้ัง คือ กอนการทดลอง หลังการทดลอง 1 สัปดาห และหลังการทดลอง 5 สัปดาห 
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ
เลิกสูบบุหร่ี ความคาดหวังของประสิทธิผลการตอบสนองในการเลิกสูบบุหร่ี และการปฏิบัติตัวใน
การเลิกสูบบุหร่ี ดีกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และพบวากลุมทดลองมีสัดสวนจํานวนนักเรียนที่เลิกสูบบุหร่ี มากกวากอนการทดลองและมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
โคลเดียทท และลิเชนสไตน (Clodiotte and Lichtenstein 1981: 648 – 658) ได

ทําการสํารวจกลุมตัวอยางชายหญิงจํานวน  78  คน  เกี่ยวกับความทนของพฤติกรรมการงดสูบบุหร่ี
ภายหลังการทดลองเขาโปรแกรมงดสูบบุหร่ี    พบวา  การเขารวมโปรแกรมการงดสูบบุหร่ีจะทําให
คะแนนความคาดหวังในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น        และคะแนนความคาดหวังใน
ความสามารถของตน จะเปนตัวพยากรณระยะเวลาที่จะกลับมาสูบอีก ตอมา เมคอินไทร และคณะ 
(McIntyre et al. 1983: 632 – 633) ไดทําการติดตาผลการสูบบุหร่ีจากการวิจัยของ  โคลเดียททและ
ลีชเทนไตน (Clodiotte and Lichtenstein) เปนเวลา 1 ป พบวา คนที่มีคะแนนความคาดหวังใน
ความสามารถของตนต่ําในระยะแรก จะกลับคืนสูสภาพการสูบบุหร่ีเชนเดิมอีกภายใน 3 ถึง 6 เดือน 
(อางถึงใน ยุพาพรรณ จันทรเมฆา 2540: 49 – 50) 
 

3.4 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
3.4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 

แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เปนตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมตัวหนึ่ง 
ที่มีนักวิชาการใหความสนใจในการศึกษาเปนจํานวนมาก จึงมีนักวิชาการไดใหความหมายตางๆ 
กัน ดังนี้ 

คอบบ (Cobb 1976: 300) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไววา เปน
การที่บุคคลไดรับขอมูลที่ทําใหตนเองเชื่อวามีบุคคลใหความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคา มีความ
ผูกพันซึ่งกันและกันในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม  
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แคปแลน คาสเซล และกอร (Kaplan, Cassel and Gore 1977: 50 – 51) ไดให
ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม ไว 2 แนว คือ 

ความหมายแรก หมายถึง ความพอใจตอความจําเปนพื้นฐานทางสังคมในแตละ
บุคคล ซ่ึงไดแก การไดรับความรัก การยกยองวามีคุณคา การเปนสวนหนึ่งและการไดรับความ
ปลอดภัย โดยไดรับจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  

ความหมายที่สอง หมายถึง ความสัมพันธที่มีอยูหรือขาดหายไปของแหลงซึ่งให
การสนับสนุนคือ จากคนที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น 

พิลิสุค (Pilisuk 1982: 20) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เฉพาะแตการชวยเหลือดานวัตถุ และความมั่นคงทางอารมณเทานั้น 
แตรวมไปถึงความรูสึกที่วาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม นอกจากนั้น แรงสนับสนุนทางสังคมยัง
สามารถปองกันบุคคลจากภาวะวิกฤต และการคุกคามจากความเจ็บปวดไดดวย  

บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ (2538: 171) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม
ในแงของการแกปญหาสาธารณสุขวา เปนส่ิงที่ผูรับการสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขาวสาร
ขอมูล วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ จากผูสนับสนุน ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลหรือกลุม 
และนําไปปฏิบัติในทิศทางที่ผูรับตองการ ซ่ึงหมายถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

จากความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม ที่ไดกลาวมา สรุปวา แรงสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับแรงสนับสนุนและความชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ ไดแก 
ดานขาวสาร วัสดุส่ิงของ หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ เชน ความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคา 
ความรูสึกที่วาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม จากบุคคลอื่นซึ่งใหการสนับสนุน เชน บิดามารดา 
อาจารยและกลุมเพื่อน เพื่อทําใหผูรับแรงสนับสนุนทางสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งดานรางกาย
และจิตใจ 

3.4.2 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
นักวิชาการหลายทาน ไดจําแนกประเภทของของแรงสนับสนุนทางสังคมไว

มากมาย ในที่นี้ผูวิจัยขอกลาวเพียงบางสวนเทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
คอบบ (Cobb 1976: 300 – 301) แบงแรงสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ประเภท คือ 
1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนขอมูลท่ีทําใหบุคคลเชื่อวา

ตนเองไดรับความรักและความเอาใจใส ซ่ึงมักจะเกิดจากความสัมพันธที่ใกลชิดและมีความผูกพัน
ลึกซึ้งตอกัน 

2. แรงสนับสนุนดานการยอมรับ (Esteem Support) เปนความรูสึกที่บอกใหทราบ
วาบุคคลนั้นมีคุณคา บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณคานั้นดวย  
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3. แรงสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially Support or Network) 
เปนการแสดงที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมี
ความผูกพันซึ่งกันและกัน    

คาหน (Kahn 1979: 85, อางถึงใน ยุวดี โชติวัฒนพงษ 2537: 43) ไดแบงแรง
สนับสนุนทางสังคมเปน 3 ประเภท คือ 

1. ความผูกพันทางดานอารมณและความคิด (Affection) เปนการแสดงออกถึง
อารมณในทางบวกของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่ง ซ่ึงจะแสดงออกในรูปของความผูกพัน การ
ยอมรับ การเคารพ หรือดวยความรัก 

2. การยืนยันและการรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) ความถูกตอง
เหมาะสม ทั้งในดานการกระทําและความคิดของบุคคล 

3. การใหความชวยเหลือ (Aid) เปนปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคล โดยการใหส่ิงของ
หรือชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือเหลานี้อาจจะเปนวัตถุ เงินทอง ขอมูลขาวสารหรือเวลา 

เชฟเฟอร (Shaefer 1981 อางถึงใน วราภรณ อมรเพชรกุล 2543: 38) ไดแบงแรง
สนับสนุนทางสังคม ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึง ความผูกพันใกลชิด 
การไดรับการยืนยัน ทําใหบุคคลรูสึกวาไดรับความรัก หรือไดรับการดูแลเอาใจใส 

2. แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational Support) หมายถึง การไดรับ
ขอมูลขาวสาร ทําใหบุคคลสามารถนําไปแกปญหาหรือเปนขอมูลปอนกลับ ทําใหบุคคลรับรูถึง
พฤติกรรมและการปฏิบัติของตน 

3. แรงสนับสนุนดานสิ่งของ (Tangible Support) หมายถึง การไดรับความ
ชวยเหลือดานวัตถุหรือส่ิงของ และบริการ  

3.4.3 ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 
กอททลีบ (Gottlieb 1985: 5 - 22) ไดแบงระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมเปน 3 

ระดับ ดังตอไปนี้ 
1. ระดับมหาภาคหรือระดับกวาง (Macro level) วัดระดับโดยพิจารณาจากการเขา

รวมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมกับกลุมตางๆ ในสังคม เชน ความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความสมัครใจ การดําเนินชีวิตในชุมชน เปนตน 

2. ระดับกลางหรือระดับกลุม (Mezzo level) เปนการมองที่โครงสรางและหนาที่
ของบุคคล โดยการวัดเฉพาะเจาะจงไปในระดับบุคคลที่มี่การติดตอกันอยางสม่ําเสมอ เชน กลุม
เพื่อนที่ใกลชิด เปนตน 
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3. ระดับจุลภาคหรือระดับลึก (Micro level) เปนระดับความสัมพันธที่มีความ
ใกลชิดมากที่สุด เปนระดับแรงสนับสนุนที่เชื่อวามีความสําคัญ โดยวัดจากการใหการสนับสนุน
ทางอารมณอยางลึกซึ้ง การสนับสนุนทางจิตใจ การแสดงความรักและหวงใย (Affective Support) 
ผูใหแรงสนับสนุนในระดับนี้ เชน สามี ภรรยา ครอบครัวหรือคนรัก 

สรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เปนสิ่งที่บุคคลไดรับการ
สนับสนุนและความชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ ไดแก ดานขาวสาร วัสดุส่ิงของ หรือการ
สนับสนุนทางดานจิตใจ เชน ความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคา จากบุคคลอื่นที่อยูในสังคมที่บุคคล
นั้นมีความสัมพันธดวย เชน บิดามารดา หรือผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อน เพื่อทําใหผูรับแรง
สนับสนุนทางสังคมมีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง การ
ไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ เพื่อใหผูรับแรงสนับสนุนมีพฤติกรรม
ในการปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ี เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคมจากพอแมหรือผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ี โดยจําแนกตามแนวคิดของของเชฟเฟอร (Shaefer) ซ่ึงประกอบดวย  

1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนการแสดงความรัก การ
ดูแลเอาใจใส การใหกําลังใจ ความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจ รวมถึงการกระตุนและตักเตือนจาก
บิดามารดา หรือผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อนเพื่อชวยใหนักศึกษาชายสามารถหลีกเล่ียงและ
ปองกันตนเองจากบุหร่ีได 

2. แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational Support) เปนการใหขอมูล   
ความรู ขาวสาร ขอเท็จจริง การแนะนําหรือการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา
ชาย จากบิดามารดา หรือผูปกครอง อาจารย และกลุมเพื่อน ในเรื่องตางๆ รวมถึงวิธีการที่ปองกัน
ตนเองจากบุหร่ี ซ่ึงขอมูลดังกลาวชวยใหนักศึกษาชายสามารถหลีกเล่ียงและปองกันตนเองจากบุหร่ี
ได 

3. แรงสนับสนุนดานสิ่งของ (Tangible Support) เปนการจัดหาและชวยเหลือ
โดยตรง ในดานวัตถุ ส่ิงของและบริการในเรื่องตางๆ จากบิดามารดา หรือผูปกครอง อาจารย และ
กลุมเพื่อน เพื่อชวยใหนักศึกษาชายสามารถหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากบุหร่ีได  

3.4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 

จุฑารัตน จุลรอด (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษารวมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนในการงดสูบบุหร่ี ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสงขลา 
พบวาแรงสนับสนุนมีความสัมพันธกันทางสถิติกับการเลิกสูบบุหร่ีของนักศึกษา 
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เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา (2536: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการงดสูบบุหร่ีของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จังหวัดราชบุรี พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและอาจารย มีความสัมพันธกับการเลิกสูบ
บุหร่ีของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิยะดา ดิลกวัฒนา (2536: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ในการงดสูบบุหร่ีของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุโขทัย จํานวน 114 คน เปนกลุมทดลอง 62 
คน และกลุมเปรียบเทียบ 52 คน โดยประยุกตใชทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคม พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ความตั้งใจที่จะ
งดสูบบุหร่ี และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการงดสูบบุหร่ีถูกตองมากกวากอนการทดลองและมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวากลุมทดลองเลิกสูบบุหร่ีไดมากกวากอน 
การทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผาณิต เฟองอักษร (2541: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมตน จังหวัด
สมุทรสาคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ที่สูบบุหร่ีและสมัครใจเขารวม
โปรแกรม ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุมทดลองเปนนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จํานวน 35 คน และกลุมเปรียบเทียบเปนนักเรียนโรงเรียน
สมุทรสาครวุฒิชัย จํานวน 35 คน หลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
ปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุพรรณี ปานดี (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีในนักเรียนมัธยมชั้นปที่ 3 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่สูบบุหร่ีและสมัครใจเขารวมโปรแกรมสุข
ศึกษาจํานวน 90 คน เปนกลุมทดลอง 44 คน กลุมเปรียบเทียบ 46 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลงการรับรูของอันตรายจากการสูบบุหร่ี การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจาก
การสูบบุหร่ี ความตั้งใจในการสูบบุหร่ี และการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ี ดีกวากอนการทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ พบวา กลุมทดลองมีสัดสวน
จํานวนนักเรียนที่เลิกสูบบุหร่ีมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01   

กิติศักดิ์ เมืองหนู (2544: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
โดยประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการเลิกสูบบุหร่ีของ
ผูนําชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุมตัวอยางจํานวน 110 คน เปนกลุมทดลอง จํานวน 52 คน 
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และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 58 คน ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี และ
การปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหร่ีที่ถูกตองมากกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ พบวากลุมทดลองมีผูนําชุมชนที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีและลด
จํานวนมวนบุหร่ีที่สูบตอวันไดมากกวากลุมเปรียบเทียบ    

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
ออรลีนส และคณะ (Orleans et al. 1991: 439 - 480) เปรียบเทียบวิธีการเลิกสูบ

บุหร่ี 4 วิธี โดยการสุมตัวอยางจากผูที่ตองการเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง ซ่ึงสูบบุหร่ีระดับปานกลาง
และจัด จํานวน 2,021 คน แบงเปนกลุมทดลอง 4 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม โดยกลุมที่ 1 ให
คําแนะนําใหมีประสบการณในการเลิกสูบบุหร่ี โดยการปรับพฤติกรรมของตนเอง กลุมที่ 2 ให
คําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีพรอมแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพื่อน กลุมที่ 3 ให
คําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีพรอมดวยโทรศัพทย้ําเตือน 4 ครั้ง กลุมที่ 4 ใหคําแนะนําพรอมการ
เสริมแรงโดยการใหรางวัลเมื่อเลิกสูบบุหร่ี และเปรียบเทียบกับกลุมทดลอง ผลการศึกษาพบวา กลุม
ที่1 มีอัตราการเลิกสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม และอยูในระดับเดียวกับกลุม 4   สวนกลุมที่ 
2 ไมมีผลตอการเลิกสูบบุหร่ี และกลุมที่ 3 มีอัตราการเลิกสูบบุหร่ีสูงที่สุด   

อิคเกรทและคณะ (Egret et al. 1994, 1995, อางถึงใน ธนัชพร สิริยานนท 2544: 
67) ใชโปรแกรมที่ใชที่โรงเรียนเปนจุดศูนยกลาง ช่ือวา Reconnecting Youth Program กับ
กลุมเปาหมายคือนักเรียนเกรด 9 – 12 ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเสี่ยงตอการไปเสพยาเสพติด เส่ียง
ตอการถูกใหออกจากโรงเรียนกอนจบหลักสูตร มีอาการซึมเศรา เสพยาเสพติดและคิดที่จะฆาตัว
ตาย นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังรวมเอาแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) และทักษะ
ชีวิต (Life Skill) เขาบูรณาการดวยกัน จากผลการศึกษาพบวา อัตราการเสพยาเสพติดลดลง ลด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในกลุมนักเรียน เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เพิ่มทักษะในการควบคุมอารมณ 
เพิ่มการประสานและการใหความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนดีขึ้น เกิดแรงสนับสนุนทาง
สังคมเพิ่มขึ้น ลดความกาวราว ลดอาการซึมเศราและพฤติกรรมการฆาตัวตายลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลของตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย พบวา ระดับชั้น 
สาขาวิชาที่เรียน การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี ความรู
เกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม มีผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ี ซ่ึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการปองกันการสบูบุหรี่ 
   

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ความรูเก่ียวกับบุหรี่ 
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

ขอมูลสวนบุคคล 
     - ระดับชั้น  
     - สาขาวชิาท่ีเรียน 
     - การมีคนในครอบครัวสบูบุหรี่ 
     - การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสบูบุหรี่ 
      - ภาวะการสูบบุหรี่  
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บทท่ี 3  
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 

  การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
โดยมีนักศึกษาชายที่ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of analysis) ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิจัย ซ่ึง
ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชายที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 6 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ่ึงประกอบดวยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จํานวน 3,924 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 1,015 คน รวม
ทั้งส้ิน 4,939 คน 

   
2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาชายที่กําลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 6 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัย
การอาชีพบางแกวฟา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
คํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane) โดยใชขนาดกลุมตัวอยางที่มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายที่กําลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 302 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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จํานวน 86 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 388 คน และใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดสวนประชากรแตละวิทยาลัยและสุมนักเรียนดวยวิธีการจับฉลากดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   แสดงจํานวนประชากรและจาํนวนกลุมตัวอยางในการวิจยั 

ประชากรในการวิจัย กลุมตัวอยางในการวจิัย 
สถานศึกษา ปวช. ปวส. รวม ปวช. ปวส. รวม 

วิทยาลัยเทคนคินครปฐม                        
วิทยาลัยอาชวีศึกษานครปฐม 
วิทยาลัยสารพดัชางนครปฐม 
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา 
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 

รวมทั้งส้ิน 

1,781 
275 
271 
667 
473 
457 

3,924 

772 
44 
32 
12 

155 
- 

1,015 

2,553 
319 
303 
679 
628 
457 

4,939 

137 
21 
21 
51 
37 
35 

302 

59 
5 
5 
5 

12 
- 

86 

196 
26 
26 
56 
49 
35 

388 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน ตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  
         1.1 ขอมูลสวนบุคคล   เปนขอมูลที่เกีย่วกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย 
   1.1.1 ระดับชัน้ ไดแก 

         - ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
         - ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

   1.1.2 สาขาวิชาที่เรียน ไดแก 
          - ชางอุตสาหกรรม 
          - พาณิชยกรรม  
          - คหกรรม 
          - ศิลปกรรม 
   1.1.3 การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ไดแก 
                                    - มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 
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   - ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 
     1.1.4 การมีเพือ่นหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี ไดแก 

  - มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี 
  - ไมมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี 

   1.1.5 ภาวะการสูบบุหร่ี ไดแก 
   - สูบบุหร่ีเปนประจํา 
   - สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง 
   - ไมสูบบุหร่ี 
 1.2 ความรูเกี่ยวกับบหุร่ี  
  1.3 ความเชื่อในความสามารถของตนเอง     
 1.4 แรงสนับสนุนทางสังคม     
 2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี  
 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
  เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 5 สวน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานตางๆ ไดแก 
ระดับชั้น สาขาวิชาที่เรียน การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี และ
ภาวะการสูบบุหร่ี เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให จํานวน 9 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นเอง เปน
คําถามความรูเกี่ยวกับบุหร่ี สาเหตุของการสูบและการติดบุหร่ี ผลกระทบของการสูบบุหร่ี วิธีการ
ปองกันการสูบบุหร่ี และกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี โดยมีคําถามทั้งหมด 14 ขอ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนของแบบวัดความรู กําหนดดังนี้ 

  ตอบถูกตอง   ไดคะแนนเทากับ 1 
  ตอบผิด   ไดคะแนนเทากับ 0 
เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยคะแนนที่ไดจากการวัดความรู มีดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ย 10.51 - 14.00  คะแนน   หมายถึง   ผูตอบมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีในระดับมาก  
คาเฉลี่ย   7.00 - 10.50  คะแนน   หมายถึง   ผูตอบมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย   0.00 - 6.99    คะแนน   หมายถึง   ผูตอบมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีระดับนอย  
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 สวนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) ผูวิจัยได
ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ขวัญใจ พิมพิมล มีคําถามทั้งส้ิน 21 ขอ แบงเปน 2 ดาน ดังนี้   
 3.1 ดานการรับรูความสามารถในการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง จํานวน 12 ขอ เปน
แบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวดัของ Likert ซ่ึงเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก 

มากที่สุด    หมายถึง    ผูตอบมีความเชื่อมัน่วาสามารถกระทําตามขอความนั้นไดทุกครั้ง
หรือเกือบทุกครั้งหรือประมาณ 81 – 100 % 

มาก            หมายถึง    ผูตอบมีความเชื่อมัน่วาสามารถกระทําตามขอความนั้นไดบอยคร้ัง
หรือประมาณ 61 – 80% 

ปานกลาง   หมายถึง    ผูตอบมีความเชื่อมัน่วาสามารถกระทําตามขอความนั้นไดบางไมได
บาง หรือประมาณ 41 – 60 % 

นอย            หมายถึง    ผูตอบมีความเชื่อมัน่วาสามารถกระทําตามขอความนั้นไดนอยครั้ง
หรือนานครั้ง หรือประมาณ 21 – 40 % 

 นอยที่สุด   หมายถึง     ผูตอบมีความเชื่อมัน่วาสามารถกระทําตามขอความนั้นไดนอยมาก
หรือไมไดเลยหรือประมาณ 0 – 20 % 

3.2 ดานความคาดหวังในผลดีของพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเองจํานวน 
9 ขอ เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ Likert ซ่ึงเปนขอคําถามแบบวัดมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก 

มากที่สุด   หมายถึง   ผูตอบมีความคาดหวงัในผลดีของการกระทําพฤตกิรรมนั้นในระดับ 
    มากที่สุดหรือประมาณ 81 – 100 % 
มาก           หมายถึง   ผูตอบมีความคาดหวงัในผลดีของการกระทําพฤตกิรรมนั้นในระดับ 

  มากหรือประมาณ 61 – 80 % 
ปานกลาง  หมายถึง   ผูตอบมีความคาดหวงัในผลดีของการกระทําพฤตกิรรมนั้นในระดับ 

 ปานกลางหรือประมาณ 41 – 60 % 
นอย หมายถึง   ผูตอบมีความคาดหวังในผลดีของการกระทําพฤติกรรมนั้นในระดับ 

  นอยหรือประมาณ 21 – 41 % 
นอยที่สุด   หมายถึง  ผูตอบมีความคาดหวงัในผลดีของการกระทําพฤตกิรรมนั้นในระดับ 

 นอยมากหรือไมมีความคาดหวังในผลดีเลยหรือประมาณ 0 – 20 % 
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 โดยแบบสอบถามความเชื่อในความสามารถของตนเองทั้ง   2   ดาน ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการใหคะแนนคือ ขอความที่แสดงถึงความ
เชื่อในความสามารถของตนเองของนักศึกษา จะไดคะแนน 5 ถึง 1 คะแนน จากคําตอบมากที่สุดถึง
นอย   ที่สุด ผูที่ไดคะแนนมากจะมีความเชื่อในความสามารถของตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอย  

เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อในความสามารถของตนเอง มี
ดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ผูตอบมีความเชื่อในความสามารถของตนเองอยูในระดับ 
      นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ผูตอบมีความเชื่อในความสามารถของตนเองอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ผูตอบความเชื่อในความสามารถของตนเอง อยูในระดับ 

ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ผูตอบความเชื่อในความสามารถของตนเองอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ผูตอบความเชื่อในความสามารถของตนเอง อยูในระดับ 

    มากที่สุด  

 สวนที่ 4 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามขึ้น ตามแนวความคิดของ เชฟเฟอร (Shaefer) มีคําถามทั้งสิ้น 21 ขอ ประกอบดวยตัว
แปรยอย 3 ตัวแปร ดังนี้  
 4.1 แรงสนับสนุนดานอารมณ จํานวน 7 ขอ 
 4.2 แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร จํานวน 8 ขอ  
 4.3 แรงสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ จํานวน 6 ขอ  
 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ทั้ง 3 ดาน เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพ
ตามแบบวัดของ Likert ซ่ึงเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ 
ไดแก 
 มากที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจรงิของผูตอบมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจรงิของผูตอบชายมาก 

ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจรงิของผูตอบปานกลาง 
นอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจรงิของผูตอบนอย 

  นอยที่สุด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจรงิของผูตอบนอยที่สุด 
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 โดยแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ทั้ง 3 ดาน ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการใหคะแนน คือ ขอความที่แสดงถึงการไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคม จะไดคะแนน 5 ถึง 1 คะแนน จากคําตอบมากที่สุดถึงนอยที่สุด ผูที่ไดคะแนนมากจะไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอย  

เกณฑแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแรงสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ไวดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง   ผูตอบไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง   ผูตอบไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง   ผูตอบไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง   ผูตอบไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง   ผูตอบไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับมากที่สุด 

 สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
ขึ้นเอง มีคําถามทั้งส้ิน 27 ขอ ประกอบดวยตัวแปรยอย 4 ตัวแปร ดังนี้ 
 5.1 การควบคมุตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี         จํานวน 8 ขอ 
 5.2 การหลีกเลีย่งตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี                 จํานวน 6 ขอ  
 5.3 การปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี                  จํานวน 7 ขอ  
 5.4 การใชเวลาวางใหเกดิประโยชน                      จํานวน 6 ขอ  
 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ทั้ง 4 ดาน เปนแบบสอบถามจัดลําดับ
คุณภาพตามแบบวัดของ Likert ซ่ึงเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 
ระดับ ไดแก  
 ทําไดทุกครั้ง     หมายถึง    ผูตอบปฏิบัติไดเปนประจําทกุครั้งสม่ําเสมอ 
 ทําไดบอยครั้ง     หมายถึง    ผูตอบปฏิบัติไดบอยครั้งแตไมสม่ําเสมอ 

  ทําไดบางครั้ง     หมายถึง    ผูตอบปฏิบัติไดบางครั้งหรือปฏิบัติไดบางไมไดบาง 
ทําไดนอยคร้ัง     หมายถึง    ผูตอบปฏิบัติไดนอยคร้ังหรอืนานๆ คร้ัง 

  ทําไมได     หมายถึง    ผูตอบปฏิบัติไมไดเลยแมแตคร้ังเดียว 
 โดยแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ทั้ง 4 ดาน ใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการใหคะแนนคือ ขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษา จะไดคะแนน 4 ถึง 0 คะแนน จากคําตอบทําไดทุกครั้งถึงทําไมได 
ผูที่ไดคะแนนมากจะมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
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การวิเคราะหคาระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษา
ชาย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายไว ดังนี้ 

           
 
 

คาเฉลี่ย 0.00 ถึง  1.33  หมายถึง    มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.34 ถึง  2.66  หมายถึง   มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับ 

  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 2.67 ถึง  4.00  หมายถึง   มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับมาก 

 
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม  
  ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 5 ทาน พิจารณา
ปรับแกตามรายละเอียดตามนิยามศัพทของตัวแปร  
 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
นักศึกษาชาย ในวิทยาลัยทั้ง 6 แหง ๆ ละ 5 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน  
 ขั้นที่ 4 การตรวจหาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหดีขึ้น ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นดังนี้  
       4.1 การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปนความรู โดยใชสูตร KR20 
ของ Kuder – Richardson (Kuder – Richardson’s Method) โดยมีการตัดขอท่ียากเกินไปและงาย
เกินไปออก และคํานวณหาคาความเชื่อมั่นตามสูตร KR20 ไดเทากับ 0.67 
      4.2 การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปน Rating scale โดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น ดังนี้ 
              1. ความเชื่อในความสามารถของตนเอง       ไดคาความเชื่อมั่น = .9238 

            2. แรงสนับสนุนทางสังคม                           ไดคาความเชื่อมั่น = .9139 
            3. พฤติกรรมการปองกันการสูบบหุร่ี            ไดคาความเชื่อมัน่ = .9205 

 
 

คาพิสัย   =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด            =           4 – 0          =          1.33  

        จํานวนชั้น                                               3 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังผูอํานวยการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวน 388 ชุด และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
ไดรับขอมูลคืนจํานวน 388 ชุด คิดเปนรอยละ100 จึงนํามาตรวจสอบความสมบูรณ จัดระเบียบ ลง
รหัส และวิเคราะหขอมูลตอไป   
 

7. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Science: SPSS) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับชั้น สาขาวิชาที่
เรียน การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีและภาวะการสูบบุหร่ี ใช
ความถี่ (f) และคารอยละ (percentage)  

 2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   แรง
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     
  3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่เรียน และภาวะการสูบบุหร่ีแตกตาง
กัน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe´ test for all 
possible comparison) 
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี     ของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี การมี
เพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีแตกตางกัน ใชสถิติทดสอบ t (t – test)  

 5. การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี      ความเชื่อในความสามารถของตนเอง             
แรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นํามาเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ขอมูลการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม” โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 5 
ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครปฐม โดยใชความถี่ (f) และคารอยละ (percentage) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   
แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย
ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่เรียน และภาวะการสูบบุหร่ี
แตกตางกัน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe´ test for all 
possible comparison)  
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย
ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี และ
การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีแตกตางกัน ใชสถิติทดสอบ t (t – test) 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   แรง
สนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษา
ชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นํามาเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 Y หมายถึง    พฤติกรรมการปองกันการสูบบหุร่ีของนักศึกษาชาย 
 X1 หมายถึง    ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 

 X2 หมายถึง    ปจจัยดานความเชื่อในความสามารถของตนเอง 

 X3 หมายถึง    ปจจัยดานแรงสนบัสนุนทางสังคม 
 n หมายถึง    จํานวนของกลุมตัวอยาง 
 X  หมายถึง    คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. หมายถึง    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F หมายถึง    คาสถิติความแปรปรวนระหวางกลุม (F – Distribution) 

 t หมายถึง    คาสถิติความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  
    (t - Distribution)  

df หมายถึง    องศาอิสระ (Degree of  freedom) 
SS หมายถึง    ผลรวมของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Squares) 

 MS หมายถึง    คาเฉลี่ยของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Mean of Square) 
 r หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 R หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุุณ (Multiple R) 
 R2 หมายถึง    คาประสิทธิภาพการทํานาย(R Square) 

Adj R 2    หมายถึง    คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 

 b หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
 Beta หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  

    (Standardized Regression Coefficients) 
 S.E. หมายถึง    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย  

    (Standard Error of the Estimate) 
Constant (a)   หมายถึง    คาคงที่ 

 Sig    หมายถึง     ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  
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ตอนที่  1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาชายในสถานศกึษาสังกัดอาชวีศึกษา จังหวัด  
                 นครปฐม  

ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่
ตอบแบบสอบถามจํานวน 388 คน จําแนกตาม ระดับชั้น สาขาวิชาที่เรียน การมีคนในครอบครัวสูบ
บุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี ภาวะการสูบบุหร่ี โดยแจกแจงความถี่ คารอยละ ดัง
รายละเอียด ในตารางที่ 4  
ตารางที่ 4   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ระดับชั้น  
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 
302 
86 

 
77.8 
22.2 

รวม 388 100.0 
สาขาวิชาท่ีเรียน 
1. ชางอุตสาหกรรม 
2. ชางพาณิชยกรรม  
3. ชางคหกรรม 
4. ชางศิลปกรรม 

 
337 
34 
7 

10 

 
86.9 
8.8 
1.8 
2.6 

รวม 388 100.0 
การมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่  
1. ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 
2. มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 
ไมตอบ 

 
235 
150 
3 

 
60.6 
38.7 
0.8 

รวม 388 100.0 
การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหรี่  
1. ไมมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี 
2. มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี 
ไมตอบ 

 
42 

343 
3 

 
10.8 
88.4 
0.8 

รวม 388 100.0 
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ตารางที่ 4   (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ภาวะการสูบบหุรี่ 
1. ไมสูบบุหร่ี 
2. สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง 
3. สูบบุหร่ีเปนประจํา 

 
193 
139 
56 

 
49.7 
35.8 
14.4 

รวม 388 100.0 

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังนี้ มีทั้งสิ้น 388 คน กําลังศึกษา
อยูในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 77.8 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 86 คน คิดเปนรอยละ 22.2 สวนใหญศึกษาอยูในสาขาชาง
อุตสาหกรรม จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 86.9 มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี จํานวน 150 คน คิด
เปนรอยละ 38.7  และไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 60.6 มีเพื่อน
หรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี จํานวน 343 คน คิดเปนรอยละ 88.4 และไมมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบ
บุหร่ี จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.8 สวนภาวะการสูบบุหร่ีนั้น สวนใหญ ไมสูบบุหร่ี จํานวน 
193 คน คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมาคือสูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 
35.8 และสูบบุหร่ีเปนประจําจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.4  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามสูบบุหร่ี จํานวน 195 คน จําแนกตาม อายุที่เร่ิม
สูบบุหร่ี จํานวนบุหร่ีที่สูบในแตละวัน โดยใชความถี่ คารอยละ สาเหตุของการสูบบุหร่ีคร้ังแรก 
ชวงเวลาที่สูบบุหร่ี สถานที่ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา โดยใชความถี่ ดังรายละเอียด ในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่สูบบุหร่ี 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
อายุท่ีเร่ิมสูบบุหรี่ 
1.     9 ป 
2.    10 ป 
3.    11 ป 
4.    12 ป 
5.    13 ป 
6.    14 ป 
7.    15 ป 
8.    16 ป 
9.    17 ป 
10.  18 ป 
11.  19 ป 
12.  20 ป    
ไมตอบ 
เฉล่ียอายุ  15. 25 ป   

 
1 
6 
3 
7 

11 
20 
57 
24 
28 
15 
4 
3 

16 

 
0.5 
3.1 
1.5 
3.6 
5.6 

10.3 
29.2 
12.3 
14.4 
7.7 
2.1 
1.5 
8.2 

รวม 195 100.0 
จํานวนบุหรี่ท่ีสูบในแตละวัน  
1.  1 – 5 มวน 
2.  6 – 10 มวน 
3.  มากกวา 10 มวน 
ไมตอบ 

 
126 
25 
30 
14 

 
64.6 
12.8 
15.4 
7.2 

รวม 195 100.0 
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ตารางที่ 5   (ตอ)     
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 

สาเหตุของการสูบบุหร่ีคร้ังแรก* 
1. อยากลอง 
2. เพื่อนชวน 
3. เลียนแบบบุคคล 
4. มีปญหาหรือไมสบายใจ 
5. ดื่มสุรา 
6. อื่น 
ไมตอบ 
n  =  195 

 
125 
51 
11 
39 
49 
5 
4 

ชวงเวลาที่สูบบุหร่ี*  
1. ต่ืนนอน 
2. หลังอาหาร 
3. เมื่อมีปญหาหรือไมสบายใจ 
4. เขาหองน้ํา/หองสวม 
5. ระหวางคาบเรียน 
6. อยูในงานสังสรรค 
7. อื่นๆ  
ไมตอบ 
n  =  195 

 
37 
97 
80 
72 
35 
94 
20 
9 

สถานที่ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา* 
1. หองนอน 
2. หองน้ําที่วิทยาลัย 
3. หองน้ําที่บาน 
4. ปายรอรถ 
5. สวนสาธารณะ 
6. อื่นๆ 
ไมตอบ 
n  =  195 

 
35 
110 
31 
56 
46 
48 
9 

* หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรก
เมื่อมีอายุ 15 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 29.2 และอายุนอยที่สุดที่เร่ิมสูบบุหร่ี คือ 9 ป จํานวน 
1 คน อายุเฉล่ียที่เร่ิมสูบบุหร่ีเทากับ 15.25 ป มีผูที่สูบบุหร่ี 1 – 5 มวนตอวัน จํานวน 126 คน คิดเปน
รอยละ 64.6 สาเหตุของการสูบบุหร่ีครั้งแรกสวนใหญ คือ อยากลอง จํานวน 125 คน ชวงเวลาหลัง
อาหารเปนชวงที่สูบบุหร่ีมากที่สุด จํานวน 97 คน รองลงมาคืออยูในงานสังสรรค  จํานวน 94 คน  
สวนสถานที่ที่สูบบุหร่ีเปนประจํามากที่สุด คือ หองน้ําที่วิทยาลัย จํานวน 110 คน 
 

ตอนท่ี  2 การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับบุหรี่   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง                 
แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย    
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม    
การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ระดับความเชื่อในความสามารถของตนเอง 

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม และระดับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม   ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความรูเกี่ยวกับบหุร่ี
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤตกิรรมการ
ปองกันการสบูบุหร่ี 

ตัวแปร  X  S.D. คาระดับ 
ความรูเกี่ยวกบับุหร่ี 6.86 2.30 นอย 
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง 3.79 0.79 มาก 
แรงสนับสนุนทางสังคม 3.57 0.79 มาก 
พฤติกรรมการปองกันการสบูบุหร่ี 2.77 0.83 มาก 

จากตารางที่ 6 พบวา นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม มี
ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีอยูในระดับนอย ( X  = 6.86, S.D. = 2.30) มีความเชื่อในความสามารถของ
ตนเองอยูในระดับมาก ( X  = 3.79, S.D. = 0.79) มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก ( X  = 
3.57, S.D. = 0.79)  และมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับมาก  ( X  = 2.77, S.D. = 
0.83) 
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ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกนัการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายใน  
   สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐมที่มีสาขาวิชาท่ีเรียนและภาวะการสูบบุหรี่  
   แตกตางกัน 

 3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา   จังหวัดนครปฐม   ที่มีสาขาวิชาที่เรียนแตกตางกัน   ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s test for all possible 
comparison) ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 และ 8 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมการปองกันการสูบ 
  บุหร่ีของนักศกึษาชาย จําแนกตามสาขาวิชาที่เรียน 

สาขาวิชาที่เรียน n X  S.D. คาระดับ 

ชางอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม 
คหกรรม 
ศิลปกรรม 

337 
34 
7 

10 

2.75 
2.89 
3.14 
2.87 

0.82 
0.90 
0.89 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 388 2.77 0.83 มาก 

 จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษาชายที่เรียนในสาขาวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม 
ศิลปกรรมและชางอุตสาหกรรม มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับมาก ( X  = 3.14, 
X  =   2.89, X  = 2.87 และX  = 2.75 ตามลําดับ)   

ตารางที่  8   แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายที่มีสาขาวชิา  
      ที่เรียนแตกตางกัน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
384 

1.705 
263.302 

.568 

.686 
.829 .479 

รวม 387 265.77    

จากตารางที่ 8 พบวา นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม 
ที่มีสาขาวิชาที่เรียนตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน 
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3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา   จังหวัดนครปฐม   ที่มีภาวะการสูบบุหร่ีแตกตางกัน   ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA)  หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะทําการทดสอบแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s test for all possible 
comparison) ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 และ 10 

ตารางที่ 9   แสดงคาเฉลี่ยสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมการปองกันการสูบ 
     บุหร่ีของนักศึกษาชาย จําแนกตามภาวะการสูบบุหร่ี 

ภาวะการสูบบหุร่ี n X  S.D. คาระดับ 

ไมสูบบุหร่ี 
สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง 
สูบบุหร่ีเปนประจํา 

193 
139 
56 

3.22 
2.52 
1.87 

0.62 
0.67 
0.83 

มาก 
ปานกลาง 
นอย 

รวม 388 2.77 0.83 มาก 

จากตารางที่ 9 พบวา นักศึกษาชายที่ไมสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี
อยูในระดับมาก ( X  = 3.22) นักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้งมีพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.52) สวนนักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีเปนประจํา มีพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับนอย ( X  = 1.87)   

ตารางที่ 10   แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายที่มีภาวะการ 
       สูบบุหร่ีแตกตางกัน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
385 

92.232 
172.775 

46.116 
.449 

102.762 .000 

รวม 387 265.007    

 หมายเหต:ุ  ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนวาดวยเร่ืองความเปนเอกพนัธของความแปรปรวน 
(Homogeneity of Variances)  

จากตารางที่ 10 พบวา นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม ที่มีภาวะการสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 11 
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ตารางที่  11   แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี  
         ของนักศกึษาชาย ที่มีภาวะการสูบบุหร่ีตางกัน 

ภาวะการสูบบหุร่ี ไมสูบบุหร่ี 
( X =  3.2165) 

สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง
( X = 2.5207 ) 

สูบบุหร่ีเปนประจํา
( X =  1.8724) 

ไมสูบบุหร่ี 
( X = 3.2165) 

-   

สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง 
( X =  2.5207) 

- .6958* -  

สูบบุหร่ีเปนประจํา 
( X = 1.8724) 

- 1.3441*  - .6483* - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่  11  พบวา  โดยคูที่แตกตางกันคือ   นักศึกษาชายที่ไมสูบบุหร่ีมี
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมากกวานักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง,   นักศึกษาชายที่
ไมสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมากกวานักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีเปนประจํา   และ
นักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้งมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมากกวานักศึกษาชายที่
สูบบุหร่ีเปนประจํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ท่ีมีระดับชั้น การมีคนในครอบครัว      
สูบบุหรี่ และการมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหรี่แตกตางกัน 

 4.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา   จังหวัดนครปฐม   ที่มีระดับชั้นแตกตางกัน   ผูวิจัยวิเคราะหโดยการ
ใชสถิติทดสอบ t (t – test) ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12    แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย ที่มี 
        ระดับชั้นแตกตางกนั 

ระดับชั้น n X  S.D. t Sig 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) 

302 
86 

2.72 
2.95 

.85 

.73 
- 2.203 .028 

จากตารางที่ 12 พบวา นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม ที่มีระดับชั้นตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( X  = 2.95) มีพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( X  = 2.72)  

4.2    การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ีแตกตางกัน ผูวิจัย
วิเคราะหโดยการใชสถิติทดสอบ t (t – test) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 

ตารางที่   13   แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย ที่มีคนใน 
         ครอบครัวสูบบุหร่ีแตกตางกัน  

การที่คนในครอบครัวสูบบุหร่ี n X  S.D. t Sig 
ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 
มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 

235 
150 

2.89 
2.61 

.79 

.85 
3.326 .001 

จากตารางที่ 13 พบวา นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม ที่มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชายที่ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ( X  = 2.89) มี
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวานักศึกษาชายที่มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ( X  = 2.61) 
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4.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา   จังหวัดนครปฐม   ที่มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีแตกตางกัน 
ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชสถิติทดสอบ t (t – test) ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 

ตารางที่  14  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย ท่ีมีเพื่อน  
       หรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีแตกตางกนั 

การมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี n X  S.D. t Sig 
ไมมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี 
มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี 

42 
343 

2.99 
2.75 

.94 

.81 
1.825 .069 

จากตารางที ่ 14 พบวา นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวดั
นครปฐม ที่มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีไมแตกตาง
กัน  

 
ตอนที่ 5   การวิเคราะหความรูเก่ียวกับบุหรี่ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนนุ 
                ทางสังคม ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายในสถานศึกษา        
                 สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม  

5.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับบุหร่ี        ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี   ของ
นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
ตารางที่  15  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับบุหร่ี (X1)        

ความเชื่อในความสามารถของตนเอง (X2) แรงสนับสนุนทางสังคม (X3) และ
พฤติกรรมการปองกัน การสูบบุหร่ี (Y) 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 
X1 

X2 

X3  
Y 

1 
.060 

- .015 
.077 

 
1 

.702** 

.807** 

 
 

1 
.705** 

 
 
 

1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
พบวา ความเชื่อในความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .807, r = .705 ตามลําดับ) สวนความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน พบวา ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธในทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .702) สวนความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอื่นๆ   

5.2  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี         ความเชื่อในความสามารถของตนเอง                 
แรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํามาเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 

ตารางที่  16  แสดงการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง           
แรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี          

ลําดับตัวทํานาย R R2 Adj 
R2 

R2   
change b Bata t 

ความเชื่อในความสามารถของตน 
(X2) 
แรงสนับสนุนทางสังคม (X3) 

 
.807 
.830 

 
.651 
.689 

 
.650 
.687 

 
.651 
.037 

 
.644 
.283 

 
.616 
.272 

 
15.409* 
6.807* 

Constant (a) =   -.679                   S.E.= .463               F = 425.621* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 16 พบวา ตัวแปรอิสระที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการ

ปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ไดแก ความ
เชื่อในความสามารถของตนเอง  (X2) และแรงสนับสนุนทางสังคม  (X3) โดยความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพ
ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย รอยละ 65.1  

ตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 
มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 
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โดยตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายได
รอยละ 68.9  

ในลักษณะนี้ ความเชื่อในความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม มี
อิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ .679 สามารถเขียนเปน
สมการถดถอยเพื่อทํานายพฤติกรรมการการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

Y   =   - .679 + .644 (X2) + .283 (X3) 
สมการถดถอยเพื่อทํานายพฤติกรรมการการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 
Z   = .616 (X2) + .272 (X3) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับ
บุหร่ี   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น สาขาวิชาที่เรียน การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพื่อนหรือผูอยู
รอบขางสูบบุหร่ี และภาวะการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 3) ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี
ของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชายที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม
จํานวน 4,939 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random sampling) โดย
กลุมตัวอยางไดแก  นักศึกษาชายที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม จํานวน 388 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชความถี่ (f) และคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สถิติทดสอบ t (t – test) การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํามาเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง     ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัย
คร้ังนี้ มีทั้งสิ้น 388 คน กําลังศึกษาอยูในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 302 
คน คิดเปนรอยละ 77.8 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 86 คน คิดเปนรอยละ 22.2 
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สวนใหญศึกษาอยูในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 86.9 รองลงมาคือ 
สาขาวิชาพาณิชยกรรม จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ  8.8 สาขาวิชาศิลปกรรม จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 2.6  นอยที่สุดคือสาขาวิชาคหกรรม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 การมีคนใน
ครอบครัวสูบบุหร่ีหรือไมนั้น สวนใหญนักศึกษาชายไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี จํานวน 235 คน 
คิดเปนรอยละ 60.6 และมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 38.7  สวนการมี
เพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีนั้น สวนใหญนักศึกษาชายมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี จํานวน 
343 คน คิดเปนรอยละ 88.4 และไมมีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ี จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
10.8 สําหรับภาวะการสูบบุหร่ีนั้น สวนใหญไมสูบบุหร่ี จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 49.7 
รองลงมาคือสูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.8 และสูบบุหร่ีเปนประจํา
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.4   

นักศึกษาชายที่สูบบุหร่ี สวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่อมีอายุ 15 ป จํานวน 57 คน 
คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมาคือ อายุ 17 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.4 และอายุนอยที่สุดที่
เร่ิมสูบบุหร่ี คือ 9 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 อายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหร่ีเทากับ 15.25 ป ผูที่สูบ
บุหร่ี 1 – 5 มวนตอวัน จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 64.6 สาเหตุของการสูบบุหร่ีครั้งแรกสวน
ใหญ คือ อยากลอง จํานวน 125 คน รองลงมาคือ เพื่อนชวน จํานวน 51 คน  ชวงเวลาหลังอาหาร
เปนชวงที่สูบบุหร่ีมากที่สุด จํานวน 97 คน รองลงมาคืออยูในงานสังสรรค  จํานวน 94 คน  สวน
สถานที่ที่สูบบุหร่ีเปนประจํามากที่สุด คือ หองน้ําที่วิทยาลัย จํานวน 110 คน รองลงมาคือ ปายรอรถ 
จํานวน 56 คน และสวนสาธารณะ จํานวน 46 คน ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี   ความเชื่อในความสามารถของตนเอง          
แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา 

2.1 ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม อยูในระดับนอย ( X  = 6.86)     

2.2   ความเชื่อในความสามารถของตนเองของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก ( X  = 3.79)  

2.3   แรงสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก ( X  = 3.57)  

2.4 พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก ( X = 2.77) 
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3.   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่เรียนและภาวะการสูบบุหร่ีแตกตาง
กัน พบวา  

3.1 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่
เรียนตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน 

3.2 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐมที่มีภาวะการสูบ
บุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาชายที่ไมสูบบุหร่ี ( X = 3.2165) มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวานักศึกษา
ชายที่สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง ( X = 2.5207) และนักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีเปนประจํา ( X =  1.8724)  
และนักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง ( X = 2.5207) มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีสูง
กวานักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีเปนประจํา ( X =  1.8724)   
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี และการ 
มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีแตกตางกัน พบวา  
  4.1 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 
นักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( X  = 2.95) มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี
สูงกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( X  = 2.72) 

4.2 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีคนใน
ครอบครัวสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชายที่ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ( X  = 2.89) มีพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหร่ีสูงกวานักศึกษาชายที่มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ( X  = 2.61)  

4.3 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีเพื่อนหรือผู
อยูรอบขางสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน 

5.  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุน
ทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา ความเชื่อในความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทาง
สังคม สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย ไดรอยละ 68.9 
และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี    ความเชื่อในความสามารถของตนเอง     

แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักศึกษาชาย พบวา อยูในระดับ
นอย ( X = 6.86) ทั้งนี้เนื่องมาจากการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการสูบบุหร่ีสวนใหญนั้นเนน
เฉพาะการเกิดโรคตางๆ จากการสูบบุหร่ี โดยนักศึกษาชายมีความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ี
มากที่สุด รองลงมาคือสาเหตุของการสูบและการติดบุหร่ี ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี วิธีการปองกันการ
สูบบุหร่ีตามลําดับ และนอยที่สุดคือกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี ซ่ึงการใหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี
จากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ โปสเตอร และเอกสารของกระทรวงสาธารณสุข  มักเนนการ
นําเสนอเกี่ยวกับผลเสียของบุหร่ีที่ทําใหเกิดโรคตางๆ และผลกระทบตอบุคคลรอบขาง นอกจากนี้ 
ปจจุบันยังมีการแสดงภาพผูปวยโรคตางๆ ที่เกิดจากการสูบบุหร่ีเตือนบนซองบุหร่ีอีกดวย สวน
ความรูดานกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ีไดคะแนนต่ําที่สุด เพราะเปนเรื่องไกลตัวของนักศึกษา
และเปนเรื่องของความจํา ทําใหไดคะแนนในหัวขอนี้นอยกวาหัวขออ่ืนๆ ดังนั้นจึงสงผลใหคะแนน
ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วมนธร โพธิชัยชิน (2543: 79) 
พบวา นักศึกษามีความรูในหัวขอโทษและพิษภัยจากการสูบบุหร่ี มากกวาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ี และกฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ี ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาความรูเกี่ยวกับบุหร่ีเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางตอบขอคําถาม 
“โรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีและมีสถิติการตายสูงสุดคือโรคอะไร” ถูกมากที่สุดถึงรอยละ 85.3 
รองลงมาไดแกคําถาม “การสูบบุหร่ีมีผลตอบุคคลที่อยูขางเคียงอยางไร” มีผูตอบถูกรอยละ 79.6 
และขอคําถาม “สาเหตุที่ทําใหคนเริ่มสูบบุหร่ีมากที่สุดคืออะไร” มีผูตอบถูกรอยละ 66.2 (ตารางที่ 
15) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกิติศักดิ์ เมืองหนู (2544) พบวา คําถาม “การสูบบุหร่ีจะมีผลตอ
คนขางเคียงอยางไร”  มีผูตอบถูกรอยละ 71.2      สําหรับขอคําถามที่มีคนตอบผิดมากที่สุดคือ “เขต
ปลอดบุหร่ีตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หมายถึงบริเวณใด” ซ่ึงตอบผิด
รอยละ 83.8 รองลงมาคือคําถาม “กาซในขอใดตอไปนี้ไมพบในควันบุหร่ี” มีตอบผิดรอยละ 75.8 
และคําถาม “ขอใดคือสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535” มีตอบผิดรอยละ 
66.8 (ตารางที่ 15) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวมนธร โพธิชัยชิน (2543: 49) พบวา นักศึกษาไม
รู พ.ร.บ. คุมครองผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 รอยละ 71.1 และไมรู พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2535 รอยละ 70  
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1.2 ผลการวิเคราะหระดับความเชื่อในความสามารถของตนเองของนักศึกษาชาย 
พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.79) แสดงวา นักศึกษาชายมีความเชื่อในความสามารถของตนเองใน
การปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ีสูง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาชายอยูในชวงวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีความ
เชื่อเกี่ยวกับตนเอง มีความมั่นใจในตนเองสูง เมื่อนักศึกษาชายที่คลุกคลีกับกลุมเพื่อนที่สูบบุหร่ี 
และสามารถหลีกเลี่ยงตนเองจากการสูบบุหร่ีได ยิ่งสงผลใหมีมั่นใจวาตนเองจะไมสูบบุหร่ีเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี ปานดี (2542: 94-95) ที่จัดกิจกรรมสุขศึกษากับใหกลุม
ตัวอยางที่สูบบุหร่ีเพื่อใหเกิดพฤติกรรมเลิกสูบบุหร่ีพบวา กอนการทดลองนักศึกษาชายกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองในการเลิกสูบบุหร่ีในระดับสูง  

เมื่อพิจารณาความเชื่อในความสามารถของตนเองเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามขอ “นักศึกษาเชื่อวาตนเองสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดโดยไมพึ่ง
บุหร่ี” ไดคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก รองลงคือขอคําถาม “นักศึกษาจะแสดงให
ผูอ่ืนเห็นวาตนเองเปนลูกผูชาย โดยไมตองสูบบุหร่ี” และ “นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถลด
ความเครียดไดโดยไมสูบบุหร่ีตามเพื่อน” คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และ 3.95 ตามลําดับ (ตารางที่ 16) ซ่ึง
อยูในระดับมากเชนกัน อาจเนื่องมาจาก วัยรุนเปนวัยที่มีความเชื่อเกี่ยวกับตนเองสูง รูความตองการ
ของตนเอง รูนิสัยใจคอ ขอดี ขอบกพรองของตน (Gordon 1975, อางถึงใน สุภาณี สันตยากร 2545: 
50 - 52) หากตนเองเชื่อในสิ่งใดแลวก็จะมั่นคงในความคิดนั้นอยางมาก   

1.3 ผลการวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาชาย พบวา อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.57) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของฐิติทิพย ยิ้มพลอย (2543: 65) พบวา นักศึกษา
ชายกลุมที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับคอนขางมากและระดับ
มากตามลําดับ อาจเนื่องมาจากปญหาการสูบบุหร่ีของวัยรุนนั้นเปนปญหาที่หลายฝายให
ความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งพอ/แมหรือผูปกครองที่มีความเปนหวงกลัววาบุตรหลานของตนจะ
สูบบุหร่ี ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและอาจนําไปสูส่ิงมอมเมาอื่นๆ สงผลใหไมสนใจการ
เรียน จึงใหความเอาใจใสกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษามาก นอกจากนี้ สถานศึกษายังให
ความสําคัญในการสอดสองดูแลพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษาอีกดวย เพื่อใหพื้นที่ภายใน
สถานศึกษาเปนเขตปลอดการสูบบุหร่ี ตามพ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

1.4 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย พบวา 
อยูในระดับมาก ( X = 2.77) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหร่ีมากที่สุด รองลงมาคือการปฏิเสธเพื่อปองกัน
การสูบบุหร่ี การหลีกเล่ียงตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี และ การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตามลําดับ 
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ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพัชรี มีชํานาญ (2547: 99) พบวา กอนการทดลองนักศึกษาชายกลุม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอยูในระดับดี  

2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่เรียนและภาวะการสูบบุหร่ีแตกตาง
กัน มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีสาขาวิชาที่
เรียนตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
อธิบายไดวา นักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ไมวาจะเปนสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา      
พาณิชยกรรม สาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม ในวิทยาลัยไดรับความรูในการปองกันการ
สูบบุหร่ีไมแตกตางกัน เพราะการปองกันการสูบบุหร่ีในแตละวิทยาลัยนั้นเปนนโยบายระดับ
สถานศึกษา ซ่ึงมีการสอนและสอดแทรกเรื่องบุหร่ีเปนประจําในการเรียนการสอนและมีการให
ความรูหรือสอนการปองกันการสูบบุหร่ีจึงเปนการใหในภาพรวมไมเจาะจงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง 
เชน หนาเสาธง โปสเตอรรณรงคภายในโรงเรียน เปนตน  

2.2 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีภาวะการสูบ
บุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 โดยคูที่แตกตางกันคือ กลุมที่ไมสูบบุหร่ีกับกลุมที่สูบบุหร่ีบางเปน
บางครั้ง, กลุมที่ไมสูบบุหร่ีกับกลุมที่สูบบุหร่ีเปนประจํา และกลุมที่สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้งกับกลุม
ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา ซ่ึงกลุมที่ไมสูบบุหร่ีมีระดับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมากที่สุด ( X = 
3.22) รองลงมาคือ สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง ( X = 2.52 ) และสูบบุหร่ีเปนประจํา ( X =  1.87) 
ตามลําดับ  อธิบายไดวา การติดบุหร่ีนั้นเปนเรื่องของความตองการทางกายและจิตใจประกอบกัน 
เมื่อนักศึกษาสูบบุหร่ีเปนประจํา ความตองการสูบบุหร่ีก็เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ การแสดงพฤติกรรม
การปองกันการสูบบุหร่ีจึงกระทําไดยาก เนื่องจากการกระตุนความตองการที่สูบบุหร่ีนั้นมีมากมาย 
เชน กลุมเพื่อนที่สูบบุหร่ี ความตองการสารนิโคตินของรางกาย แมกระทั่งการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล  สงผลใหมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆ 
สวนกลุมที่ไมสูบบุหร่ีก็จะไมมีความตองการดังกลาว จึงมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุมสูบบุหร่ีบางเปนบางครั้งที่มีความตองการสูบบุหร่ีบางเล็กนอยตามลําดับ
ความถี่ในการสูบ  

3.   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ของนักศึกษาชายใน 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี และการ 
มีเพื่อนหรือผูอยูรอบขางสูบบุหร่ีแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับชั้น
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่  1 โดยพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ( X = 2.95) สูงกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
( X = 2.72) อาจเนื่องมาจากระดับพัฒนาการของเด็กทั้งสองระดับชั้นมีความแตกตางกัน กลาวคือ 
นักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อยูในชวงวัยรุนตอนปลาย ไดรับการ
เรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับบุหร่ีมากขึ้น มีการรับรูและความตระหนักในผลเสียของบุหร่ี
มากกวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่อยูในชวงวัยรุนตอนตน ซ่ึงมีความอยากรู
อยากลองสูง ตองการแสดงวาตนเองไมใชเด็ก (ไมเกรงกลัวรุนพี่) ขาดความยับยั้งชั่งใจที่จะไมสูบ
บุหร่ี สงผลใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี
ต่ํากวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวมนธร 
โพธิชัยชิน (2543: 67) ที่พบวา ช้ันที่ศึกษาสัมพันธกับการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยช้ัน
ปวช. ปที่ 3 สูบบุหร่ีมากที่สุด รองลงมาคือ ปวส. ปที่ 1 และปวช. ปที่ 2 ตามลําดับ  

3.2 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีคนใน
ครอบครัวสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 โดยนักศึกษาชายที่ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ( X = 
2.89) มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีสูงกวานักศึกษาชายที่มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี ( X = 
2.61) อธิบายไดวา บุคคลใกลชิดมีอิทธิพลในดานตัวแบบ (Modeling) ตอพฤติกรรมของคนภายใน
ครอบครัว โดยเฉพาะวัยรุน ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีระดับการพัฒนาการของการเรียนรูจากตวั
แบบ โดยเฉพาะตัวแบบที่มีอิทธิพล เชน บิดามารดา หรือผูปกครองที่อยูใกลชิด การที่มีบุคคลใน
ครอบครัวคนใดคนหนึ่งสูบบุหร่ี ยอมเปนแบบอยางใหแกนักศึกษาชายเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีนั้นได สงผลทําใหปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีนอยกวานักศึกษาชายที่ไม
มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของภาวิณี วิสมล (2538: บทคัดยอ) พบวา 
การสูบบุหร่ีของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธการสูบบุหร่ีของนักเรียน จากการศึกษาของ
อัจฉราวรรณ สรอยทอง (2540: 106) พบวา กลุมวัยรุนที่มีบิดามารดาสูบบุหร่ี มีโอกาสสูบบุหร่ีมาก
เปน 3.2 เทาของกลุมวัยรุนที่ไมมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี และการศึกษาของสมบูรณ ชีพพานิชไพศาล 
(2542: 52) พบวา พี่นองที่อยูในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีแลว พี่นองใน
ครอบครัวที่เหลือมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีตาม โดยมีรอยละ 53.7 ในทางกลับกันหากพี่นองใน
ครอบครัวไมสูบบุหร่ี จะไมมีใครสูบบุหร่ีเชนกัน เนื่องจากมีแบบอยางของพี่นองในครอบครัวที่ดี 
ทําใหไมมีใครที่คิดสูบบุหร่ี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 109

  3.3 นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่มีเพื่อนหรือผู
อยูรอบขางสูบบุหร่ีตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 4 อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา หรือสถานที่ราชการในปจจุบันนั้น
ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่หามสูบบุหร่ี ตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ที่
กําหนดใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณรั้ว
โรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งหมด (ยกเวนบริเวณหองพักสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่
สาธารณะนั้น) เปนเขตปลอดบุหร่ีและหามมิใหผูใดสูบบุหร่ีนั้น สงผลใหนักศึกษามีโอกาสนอยที่
จะพบเห็นหรือไดรับอิทธิพลจากการสูบบุหร่ีของอาจารย ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาของ
ตนเอง  

4. การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความเชื่อในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุน
ทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาในสถานศึกษาสังกัด    
อาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระที่มีประสิทธิภาพในการทํานาย        
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
นครปฐม ไดแก ความเชื่อในความสามารถของตนและแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย ไดรอยละ 68.9 แตไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 6 เนื่องจากความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไมสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีของนักศึกษาชาย 

4.1 ความเชื่อในความสามารถของตนเอง ถูกคัดเลือกเขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่
1 และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายไดรอยละ 65.1 แสดงวา
ความเชื่อในความสามารถของตน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย
มากที่สุด และยังพบวา ความเชื่อในความสามารถของตนมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรม
การปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายมากที่สุด  (r = .807)  อธิบายไดวา  ความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองมีสวนที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของแบนดูรา (Bandura 1986, อางถึงใน สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต 2539: 58) ที่วาถาบุคคลมี
ความเชื่อวาตนเองมีความสามารถอยางไรก็จะแสดงถึงความสามารถนั้น คนที่มีความเชื่อมั่นวา
ตนเองมีความสามารถ ก็จะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยก็จะประสบความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของยุพาพรรณ จันทรเมฆา (2540: 87) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน
การงดสูบบุหร่ี และความคาดหวังในผลประโยชนที่จะไดรับจากการงดสูบบุหร่ี รวมกันพยากรณ
พฤติกรรมการงดสูบบุหร่ีของกลุมทดลองไดประมาณรอยละ 22.01 (R2 = 0.2201) และการศึกษา
ของภัทรภร กาญจโนภาส (2538: บทคัดยอ) ที่พบวา ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน
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การเลิกสูบบุหร่ีและความคาดหวังในการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัว
ในการเลิกสูบบุหร่ี  

4.2 แรงสนับสนุนทางสังคม ถูกคัดเลือกเขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่2 และ
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 โดยความ
เชื่อในความสามารถของตนและแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายไดรอยละ 68.9 แสดงวา เมื่อนักศึกษาชายที่ไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว อาจารย และเพื่อนมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากบิดา/มารดา หรืออาจารยเปนผูเอื้อและสนับสนุนนักศึกษา
ชายในเรื่องเกี่ยวกับการปองกันการสูบบุหร่ี ทั้งดานขอมูลขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี เพราะมี
ความเปนหวงกลัววาบุตรหลานของตนจะสูบบุหร่ี อันเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและอาจสงผล
เสียตอการเรียนและสุขภาพ นอกจากนี้ บิดามารดาที่มีความเห็นใจ ความรัก ความเอื้ออาทรยอมเปน
การสรางเกราะปองกันไมใหนักศึกษาไปของเกี่ยวกับบุหร่ี มีความยับยั้งชางใจและคิดถึงผลเสียที่
ตามมาจากการสูบบุหร่ี สงผลใหนักศึกษาชายมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมากขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของฐิติทิพย ยิ้มพลอย (2543: 155) พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากครู
และเพื่อน เปนสาเหตุสําคัญที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และพบวานักเรียนชายกลุม
ที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการสูบบุหร่ีแตกตางกัน และการศึกษา
ของกิติศักดิ์ เมืองหนู (2544: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา มีการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบ
บุหร่ีที่ถูกตองมากกวากอนการทดลอง  และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้ พบวากลุมทดลองมีผูนําชุมชนที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีและลดจํานวนมวนบุหร่ีที่สูบตอวัน
ไดมากกวากลุมเปรียบเทียบดวย  

สวนความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี ของ    
นักศึกษาชาย เนื่องจากการวัดความรูในการวิจัยคร้ังนี้วัดในภาพรวม ไดแก ความรูเบื้องตนบุหร่ีและ      
สถานการณเกี่ยวกับปญหาบุหร่ีในปจจุบัน การติดบุหร่ี ผลกระทบของการสูบบุหร่ี วิธีการปองกัน
การสูบบุหร่ี และกฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี ซ่ึงความรูในบางหัวขออาจไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายก็เปนได เชน กฎหมายควบคุมการบริโภคบุหร่ี 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบุหร่ี ที่มีผูตอบถูกนอยมาก สงผลใหคะแนนความรูในการศึกษาครั้งนี้อยูใน
ระดับนอย สอดคลองกับการศึกษาของฐิติทิพย ยิ้มพลอย (2543: 55) พบวา คะแนนความรูเกี่ยวกับ
บุหร่ีของนักศึกษาชายของกลุมที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน และคะแนนความรูพิษภัย
บุหร่ีไมมีสัมพันธกับกับความพยายามเลิกสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย (ฐิติทิพย ยิ้มพลอย 2543: 101) 
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จากการศึกษาของอัจฉราวรรณ สรอยทอง (2542: 51) พบวา กลุมที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีมีระดับ
คะแนนความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไมแตกตางกัน และการศึกษาของวมนธร โพธิชัยชิน (2543: 68) พบวา 
ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ 
สมบูรณ ชีพพานิชไพศาล (2542: 19) ไดกลาวไววา ความรูไมใชสาเหตุที่ชวยในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แตตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆ อีก เชน ลักษณะทางประชากร ทัศนคติ การรับรู ซ่ึงลวนเปน
ปจจัยที่กําหนดบุคคลแตละบุคคลที่ไมเทากัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวา ความเชื่อในความสามารถ 
ของตนเองมีความสัมพันธในทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .702)  

จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา นักศึกษาชายที่มีความเชื่อในความสามารถของตนเอง
มาก จะสงผลใหมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีมากเชนเดียวกัน รองลงมาคือ แรงสนับสนุน
ทางสังคม ซ่ึงควรสงเสริมใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาชายมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีอัน
เปนการลดปริมาณการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาตอไป สวนความรู
เกี่ยวกับบุหร่ีนั้นก็ไมควรมองขาม จึงควรมีการใหความรูเกี่ยวกับบุหร่ีสอดแทรกในการเรียนการ
สอนแกนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งโทษและอันตรายของการสูบบุหร่ี 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย

ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน คือ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะจากผลที่ไดจากการวิจัย 
 1.1 ความเชื่อในความสามารถของตนเอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ดังนั้น        
ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ควรมีนโยบายจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสราง
ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหร่ีแกนักศึกษาชาย เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในตนแกนักศึกษาชายวาตนเองนั้นสามารถปองกันการสูบบุหร่ีได   เมื่อนักศึกษาชายมีความ
เชื่อในความความสามารถของตนเองมากเทาไร ก็สามารถปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ีไดเทานั้น       
ซ่ึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความเชื่อในความสามารถของตนเอง    เชน    มอบรางวัลแกนักเรียนที่
เรียนดี มีความประพฤติดีหรือไมของเกี่ยวกับบุหร่ี      การจัดกิจกรรมกลุมใหโดยนักเรียนแสดง
ความเชื่อมั่นของตนในการปองกันการสูบบุหร่ี    และมีการอภิปรายกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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พรอมกับแนะวิธีสรางความเชื่อมั่นแกเพื่อนๆ ในกลุม      นอกจากนี้ อาจจัดทําเอกสารเผยแพรการ
ปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ี    เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองใหมากขึ้นเกี่ยวกับการปองกันตนเอง
จากการสูบบุหร่ี  

  1.2 แรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ดังนั้น ผูบริหารใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ควรมีนโยบายสนับสนุนใหพอ/แม หรือผูปกครองมีสวนในการดูแล
เอาใจใสบุตรหลานของตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และสนับสนุนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันการสูบบุหร่ีเพื่อเผยแพรใหความรูแกนักศึกษา หรือการสนับสนุนใหนักศึกษาเลนกีฬาทั้ง
ดานสถานที่และอุปกรณ อันเปนกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษาชายไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
นอกจากนี้ ควรหามบุคลากรสูบบุหร่ีภายในวิทยาลัย ซ่ึงเปนตัวอยางที่ไมดีแกนักศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักศึกษาที่ยังไมเคยสูบบุหร่ี เพื่อไมใหเกิดการเลียนแบบ  

  1.3  การสรางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนนั้น ควรเริ่มตั้งแตกลุม  นักเรียนที่อยู
ในชวงมัธยมตน (ม.1 – ม.3) เพราะอยูในชวงวัยรุนตอนตน มีความอยากรูอยากลองสูง ตองการ
คนหาตนเอง อาจนําไปสูพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไดงาย การสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ียิ่งเร็วเทาไร ก็ยิ่งเปนการเสริมเกราะปองกันไดมากขึ้นเทานั้น  

  1.4 การสรางพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีใหแกนักศึกษาชายในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษานั้น ควรเนนการทํากิจกรรมกับกลุมนักศึกษาชายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ซ่ึงมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีนอยกวานักศึกษาชายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

      1.5 ควรมีการคัดกรองหรือคนหานักศึกษาชายที่สูบบุหร่ี เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ
การปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ีใหมากขึ้นเปนพิเศษ    โดยใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษ/
อันตรายของการสูบบุหร่ี การลด ละ เลิกบุหร่ี รวมถึงการเพิ่มความเชื่อในความสามารถของตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมดวย 

      1.6  ถึงแมวาความรูเกี่ยวกับบุหร่ีจะไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีของนักศึกษาชาย สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม แตควรมีการใหความรู
เกี่ยวกับบุหร่ีสอดแทรกในการเรียนการสอนแกนักศึกษาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งโทษและอันตราย
ของการสูบบุหร่ี 

      1.7  ควรมีการตรวจตราหองน้ําในวิทยาลัยเปนประจํา       เนื่องจากนักศึกษาชายสวน
ใหญมักสูบบุหร่ีในหองน้ําของวิทยาลัย 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆ เชน การจัดการความเครียด การศึกษา

ตอไปวาความรูในดานใดที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี เปนตน เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการปองกันการสูบบุหร่ีแกนักเรียนนักศึกษาตอไป 

     2.2 ควรทําการศึกษาในกลุมนักเรียนสายสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําผล
วิจัยมาใชในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีใหครอบคลุมกลุมเยาวชนที่เปนกลุม
เสี่ยงตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

     2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหร่ี เพื่อจะไดหาแนวทางในการลดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนิน
กิจกรรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แบบสอบถามชุดที่............. 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
คําอธิบาย      1.   แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 

ความรูเกี่ยวกับบุหรี่   ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ 
แรงสนับสนุนทางสังคม   ในการทําวิทยานิพนธ เรื่อง   “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม” 
เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปกร 

2.   ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้ จะเก็บเปนความลับ นักศึกษาไมตองเขียนชื่อและที่อยู ซึ่ง
ทางวิทยาลัยจะไมทราบขอมูลท่ีนักศึกษาตอบอยางเด็ดขาด ดังนั้น ขอใหนักศึกษาตอบ
ดวยความสบายใจ ตามความเปนจริงท่ีสุด และครบทุกขอ     คําตอบไมวาถูกหรือผิดไม
มีผลตอตัวนักศกึษาแตอยางใด  

3.   กอนตอบแบบสอบถามแตละสวน นักศึกษาตองอานคําอธบิายใหเขาใจใหชัดเจน ถาไม
เขาใจสามารถสอบถามผูวิจัยได โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
 สวนที่ 1    แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
 สวนที่ 2    แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับบุหรี่ 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ 
 สวนที่ 4    แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม  
 สวนที่ 5    แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกนัการสูบบุหรี่ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ใหความรวมมือและตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจ   
ขอเปนกําลังใจใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน 
                 นายอภินันท ปญญานุภาพ 
                  นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 
           ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
       บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม เร่ือง 
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดนครปฐม 
 

สวนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

เกี่ยวกับตวัทาน  
1. ปจจุบันอายุของนักศึกษา คือ...............ป 
2. นักศึกษากําลังศึกษาในระดับใด 
 (  )  1. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       
 (  )  2. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
3.    นักศึกษาเรียนในกลุมสาขาวิชาใด 

       (  ) 1. กลุมสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม       (  ) 2. กลุมสาขาวิชาชางพาณิชยกรรม  
        (  ) 3. กลุมสาขาวิชาชางคหกรรม        (  ) 4. กลุมสาขาวิชาชางศิลปกรรม 

4.    ปจจุบันนกัศึกษากําลังศึกษาในสถานศึกษาใด 
 (  )  1. วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม          (  ) 4. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม    
 (  ) 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม      (  ) 5. วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา     
 (  )  3. วิทยาลยัสารพัดชางนครปฐม (  ) 6. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
5.     สถานภาพครอบครัวของนักศึกษาเปนอยางไร  

      (  )  1. บิดามารดาอยูดวยกัน       (  ) 4. บิดามารดาแยกกนัอยู   
 (  )  2. บิดาถึงแกกรรม     (  ) 5. บิดามารดาหยารางกัน 

       (  )  3. มารดาถึงแกกรรม           (  ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................               
6. นักศึกษามีบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหร่ีหรือไม 

 (  )  1. ไมมี       (  )  2. มี (โปรดระบุ).................................. 
7. นักศึกษามีเพื่อนหรือผูรอบขางที่สูบบุหร่ีหรือไม 

    (  )  1. ไมมี 
(  )  2. มี   คือ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)      

   (  ) 2.1 เพื่อน 
   (  ) 2.2 อาจารย 
   (  ) 2.3 ญาติ  
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8. นักศึกษาสูบบุหร่ีหรือไม 
    (  )  1. ไมสูบบุหร่ี……………………………(ขามไปทําแบบสอบถามในสวนที่ 2) 
    (  )  2. สูบบุหร่ีบางเปนบางครั้ง……………………………(ทําแบบสอบถามขอ 9) 

(  )  3. สูบบุหร่ีเปนประจํา...………………………………..(ทําแบบสอบถามขอ 9) 
        9.     (สําหรับนักศึกษาที่เลือก   2. สูบบางเปนบางครั้ง และ 3. สูบบุหร่ีเปนประจํา) 
             9.1 นักศึกษาเริ่มสูบบุหร่ีเมื่ออายุ..................ป 
           9.2 สาเหตุของการสูบบุหร่ีคร้ังแรกของนักศึกษาคืออะไร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  )  1. อยากลอง  (  )  4. มีปญหาหรือไมสบายใจ 
 (  )  2. เพื่อนชวน  (  )  5. ดื่มสุรา 
 (  )  3. เลียนแบบบุคคล (  )  6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 
         9.3 นักศกึษาสูบบุหร่ีวนัละกี่มวน 
         (  )  1.    1 – 5 มวน 
         (  )  2.    6 – 10 มวน 
         (  )  3.    มากกวา 10 มวน 

        9.4 นักศกึษาสูบบุหร่ีในชวงเวลาใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
        (  )  1. ตื่นนอน 
        (  )  2. หลังอาหาร 
        (  )  3. เมื่อมีปญหาหรือไมสบายใจ 

       (  )  4. เขาหองน้ํา / หองสวม 
       (  )  5. ระหวางคาบเรยีน 

              (  )  6. อยูในงานสังสรรค 
              (  )  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 
        9.5 สถานที่ใดทีน่ักศึกษาสูบบุหร่ีเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  )  1. หองนอน 
        (  )  2. หองน้ําที่วิทยาลัย 

       (  )  3. หองน้ําที่บาน 
       (  )  4. ปายรอรถ 

              (  )  5. สวนสาธารณะ 
              (  )  6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 
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สวนที่ 2   แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับบหุร่ี 
คําอธิบาย  ทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) ที่นักศึกษาเหน็วาถูก เพยีงขอเดียว (โปรดทําใหครบทุกขอ) 
 
1. สารที่ทําใหคนติดบุหร่ีคือสารใด 
     (  ) ก. ทาร     ( ) ข. นิโคติน 
     (  ) ค. คาเฟอีน    (   ) ง. ถูกทุกขอ 

2. กาซในขอใดตอไปนี้ไมพบในควนับุหร่ี 
     ( ) ก. กาซคารบอนไดออกไซด  (  ) ข. กาซคารบอนมอนนอกไซด 
     (  ) ค. กาซไฮโดรเจนไซยาไนด  (   ) ง. กาซไนโตรเจนไดออกไซด 

3. สารชนิดใดในบุหร่ีที่เปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจ 
     (  ) ก. ทาร                       ( ) ข.นิโคติน          
     (  ) ค. คารบอนมอนนอกไซด   (  ) ง. ไฮโดรเจนไซยาไนด  

4. โรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีและมีสถิติการตายสูงสุดคือโรคอะไร 
     (  ) ก. โรคหัวใจ    (  ) ข. วัณโรค      
     (  ) ค. ความดันโลหิตสูง              ( ) ง. โรคมะเร็ง (ที่มีสาเหตุจากการสูบบหุร่ี) 

5. การสูบบุหร่ีมีผลตอบุคคลที่อยูขางเคียงอยางไร 
     ( ) ก. มีโอกาสเสี่ยงที่จะเปนโรคตางๆ เหมือนกับผูสูบบุหร่ี   
     (  ) ข. ทําใหบุคคลที่อยูขางเคียงติดบหุร่ี 
     (  ) ค. ทําใหบุคคลที่อยูขางเคียงอารมณดี       
     (  ) ง. ไมมีผลใดๆ ตอบุคคลขางเคียง 

6. สาเหตุที่ทําใหคนเริ่มสูบบุหร่ีมากที่สุดคืออะไร 
     (  ) ก. มีปญหาครอบครัวและการเรียน  (  ) ข. เลียนแบบคนดังหรือบุคคลที่ช่ืนชอบ      
     ( ) ค. อยากลองและเพือ่นชวน  (  ) ง. กิจกรรมทางสังคม    

7. ขอใดไมใชมาตรการปองกัน และลดปริมาณผูสูบบุหร่ีในปจจุบนั 
     (  ) ก.  การหามโฆษณาและสงเสริมการขาย        ( ) ข. การรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบหุร่ี   
     (  ) ค.  การพิมพคําเตือนบนซองบุหร่ี  (  ) ง. การใหความรูเกีย่วกับพิษภยัของบุหร่ี 
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8. ขอใดเปนวธีิการปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ี 
     (  ) ก. สูบบุหร่ีที่มีปริมาณนิโคตินต่ํา  ( ) ข. ไมพกบุหร่ี และอุปกรณในการสูบบุหร่ี    
     (  ) ค. ไมคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี  (  ) ง. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทดแทน     

9. ขอใดไมใชวิธีปฏิบัติตน เมื่อหงุดหงดิ งุนงาน อยากสูบ เพราะรางกายติดนิโคตนิ 
     (  ) ก. ดื่มน้าํบอยๆ                                           (  ) ข. พูดคุยกบัคนขางเคียงที่คุนเคย 
     ( ) ค. ดื่มกาแฟ     (  ) ง. ฝกหายใจเขา – ออกลึกๆ  

10. เขตปลอดบุหร่ีตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หมายถึงบริเวณใด 
     (  ) ก. บริเวณที่หามไมใหเด็กสูบบุหร่ี        ( ) ข. บริเวณที่หามไมใหมีการสูบบุหร่ี 
     (  ) ค. บริเวณที่หามจาํหนายบุหร่ี  (  ) ง. ถูกทุกขอ 

11. ขอใดคือสถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหร่ี 
     (  ) ก. ตลาด                   ( ) ข. ในรถยนตโดยสารประจําทาง     
     (  ) ค. สนามกีฬา    (  ) ง. ปายรอรถประจําทาง  

12. ขอใดคือสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
     ( ) ก. ควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายบุหร่ี                    
     (  ) ข. ควบคุมกระบวนการผลิตบุหร่ี     
     (  ) ค. ควบคุมการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ     
     (  ) ง. ควบคุมปริมาณสารประกอบในบุหร่ี 

13. การจําหนายบุหร่ีแกบุคคลที่มีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ มีโทษตามกฎหมายอยางไร 
     (  ) ก. โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ                
     ( ) ข. โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     (  ) ค. โทษจําคุกไมเกิน 2 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     (  ) ง. โทษจําคุกไมเกิน 2 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

14. ขอใดไมใชสาเหตุของการสูบบุหร่ี 
     (  ) ก. เพื่อผอนคลายความเครียด  (  ) ข. ความเคยชินในการสบูบุหร่ี  
     (  ) ค. เพื่อการกระตุนใหกระฉับกระเฉง ( ) ง. เพื่อเพิม่ความรูสึกทางเพศ 
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สวนที่ 3   แบบสอบถามความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ 
คําอธิบาย  แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาประเมินตนเองในดานตางๆ ท่ีกําหนดไว แลวทําเครื่องหมาย

   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นที่แทจริงของทานเพยีงขอเดียว (โปรดทําใหครบทุกขอ) 
1. การรับรูความสามารถในการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง 
มากที่สุด     หมายถึง     ผูตอบมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถกระทําตามขอความนั้นไดทุกครั้งหรือเกอืบ

ทุกครั้งหรือประมาณ 81 – 100 % 
มาก             หมายถึง      ผูตอบมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถกระทําตามขอความนั้นไดบอยครั้งหรอื

ประมาณ 61 – 80% 
ปานกลาง    หมายถึง      ผูตอบมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถกระทําตามขอความนั้นไดบางไมไดบาง

หรือประมาณ 41 – 60 % 
นอย     หมายถึง     ผูตอบมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถกระทําตามขอความนั้นไดนอยครั้งหรอื

นานครั้ง หรือประมาณ 21 – 40 % 
นอยท่ีสุด    หมายถึง      ผูตอบมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถกระทําตามขอความนั้นไดนอยมากหรอื

ไมไดเลยหรอืประมาณ 0 – 20 %  

คาระดับของความเชื่อ ขอท่ี ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด   

 
 

1. 

นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตอไปนี้อยางไร 
นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองจะไมสูบบุหรี่ 

     

2.  นักศึกษามั่นใจวาตนเองจะไมหันไปพึ่งบุหรี่
เมื่อมีปญหา 

     

3. นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติตามคํา
ตักเตือนของอาจารยในการปองกันการสูบ
บุหรี่ 

     

4.  นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติตาม
คําแนะนําจากเอกสาร/โปสเตอรท่ีเกี่ยวกับการ
รณรงคไมสูบบุหรี ่

     

5. นักศึกษาเชื่อวาตนเองสามารถใชเวลาวางให
เปนประโยชนไดโดยไมพึ่งบุหรี ่
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คาระดับความเชื่อ ขอท่ี ขอความ 
 มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด   

6.  นักศึกษาเชื่อวาตนเองสามารถหลีกเลี่ยงการ
เที่ยวเตรกับเพื่อนได 

     

7.  นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมตอตานการ
สูบบุหรี่ในวิทยาลัยได 

     

8. นักศึกษามั่นใจวาตนเองสามารถปรึกษาพอแม
เมื่อมีปญหาได 

     

9. นักศึกษาคิดวาตนเองสามารถปฏิเสธไมรับ
บุหรี่ท่ีเพื่อนหยบิยื่นใหได 

     

10.  นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถลด
ความเครียดไดโดยไมสูบบุหรีต่ามเพื่อน 

     

11. นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองจะไมสูบบุหรี่ตาม
เพื่อนในกลุมที่กําลังสูบบุหรี่ 

     

12. นักศึกษาจะแสดงใหผูอื่นเห็นวาตนเองเปน
ลูกผูชาย โดยไมตองสูบบุหรี่ 
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2. ความคาดหวังในผลดีของพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของตนเอง 
มากที่สุด         หมายถึง         ผูตอบมีความคาดหวังในผลดขีองการกระทําพฤติกรรมนั้นในระดับมากที่สุด

หรือประมาณ 81 – 100 % 
มาก             หมายถึง        ผูตอบมีความคาดหวังในผลดีของการกระทําพฤติกรรมนั้นในระดับมากหรือ

ประมาณ  60 – 80 % 
ปานกลาง       หมายถึง         ผูตอบมีความคาดหวังในผลดขีองการกระทําพฤติกรรมนั้นในระดับปานกลาง

หรือประมาณ 41 – 60 % 
นอย หมายถึง        ผูตอบมีความคาดหวังในผลดีของการกระทําพฤติกรรมนั้นในระดับนอยหรอื 

ประมาณ 21 – 40 % 
นอยท่ีสุด        หมายถึง ผูตอบมีความคาดหวังในผลดขีองการกระทําพฤติกรรมนั้นในระดับที่สุด

หรือ ประมาณ 0 – 20 % 
 
 

คาระดับความคาดหวัง ขอท่ี ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด   

 
 

 
 

13. 

นักศึกษาคาดหวังตอประโยชนของการมี
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีตอไปนี้
อยางไร 
 
การแกปญหาโดยใชเหตุผล ทําใหนักศึกษาไมสูบ
บุหรี่ 

     

14.  การใหคําแนะนําแกเพื่อนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 
ชวยใหนักศึกษาไมสูบบุหรี่ 

     

15. การปฏิบัติตามคําตักเตือนของบิดา/มารดา หรือ
ผูปกครองในการปองกันการสูบบุหรี่ ทําให
นักศึกษาไมติดบุหรี่ 

     

16. การปฏิบัติตามคําตักเตือนของอาจารยในการ
ปองกันการสูบบุหรี่ ทําใหนักศึกษาไมติดบุหรี่ 

     

17. การปฏิบัติตามคําแนะนําจากเอกสาร/โปสเตอรท่ี
เกี่ยวกับการรณรงคไมสูบบุหรี่  เปนวิธีหนึ่งท่ีลด
โอกาสติดบุหรีไ่ด 
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คาระดับความคาดหวัง ขอท่ี ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด   

18. การปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน ชวยใหนักศึกษา
หลีกเลี่ยงการสบูบุหรี่ได 

     

19. การออกกําลงักายหรือทํางานอดิเรก เมื่อมีเวลา
วาง ชวยใหหลกีเลี่ยงการสูบบุหรี่ได 

     

20. การหลีกเลี่ยงการเที่ยวเตร เปนการลดโอกาสการ
สูบบุหรี่ 

     

21. การปรึกษาปญหาตางๆ กับบิดา/มารดา เปนวิธี
หนึ่งท่ีชวยปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่ 
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สวนที่ 4   แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม 
คําอธิบาย  แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีนักศึกษาไดรับจากบิดา/
มารดา/หรือผูปกครอง อาจารย และเพื่อน โดยใหนักศึกษาประเมินการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
ตางๆ ท่ีกําหนดไว แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความจริงเพียงขอเดียว (โปรดทําใหครบ
ทุกขอ) 
 
มากที่สุด    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจริงของนักเรยีนมากที่สุด 
มาก  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจริงของนักเรยีนมาก 
ปานกลาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจริงของนักเรยีนปานกลาง 
นอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจริงของนักเรยีนนอย 
นอยท่ีสุด    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความจริงของนักเรยีนนอยท่ีสุด 

 

คาระดับ ขอท่ี ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด   

 
 

 
1. 

การชวยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาในดานอารมณ  
 
บิดา/มารดา/หรือผูปกครองพูดช่ืนชมนักศึกษา 
ท่ีไมสูบบุหรี่ 

     

2. อาจารยพูดชื่นชมนักศึกษา ท่ีไมสูบบุหรี่ 
 

     

3.  เพื่อนพูดชื่นชมนักศึกษา ท่ีไมสูบบุหรี่ 
 

     

4. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหคําแนะนํา 
ตักเตือนเกี่ยวกบัอันตรายของบุหรี่ 

     

5. 
 

อาจารยใหคําแนะนํา ตักเตือนเกี่ยวกับอันตราย
ของบุหรี ่

     

6. เพื่อนใหคําแนะนํา ตักเตือนเกี่ยวกับอันตราย
ของบุหรี ่

     

7. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองแสดงความรูสึก
เชื่อมั่นวานักศึกษาไมสูบบุหรี่ 
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คาระดับ ขอท่ี ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด   

 
 

 
8. 

การชวยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาในดานขอมูล
ขาวสาร  
 
บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี ่

     

9. อาจารยใหขอมลูขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของ
บุหรี่ 

     

10.  เพื่อนใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัอันตรายของ
บุหรี่ 

     

11. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักศึกษา 
เชน เที่ยวเตร การสูบบุหรี่  

     

12. เพื่อนใหคําแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักศึกษา เชน เที่ยวเตร การสบู
บุหรี่ 

     

13.  บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันตนเองจากบุหรี่  

     

14. อาจารยใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง
จากบุหรี่ 

     

15. อาจารยเปนตัวอยางในการไมสูบบุหรี่แก
นักศึกษา 

     

 
 

 
16. 

การชวยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาในดานสิ่งของ
หรือบริการ  
 
บิดา/มารดา/หรือผูปกครองนําเอกสารเกี่ยวกับ
อันตรายหรือวธิีปองกันการสบูบุหรี่มาให
นักศึกษาอาน 

     

17. อาจารยนําเอกสารเกี่ยวกับอันตรายหรอืวิธี
ปองกันการสูบบุหรี่มาใหนักศึกษาอาน 
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คาระดับ ขอท่ี ขอความ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด   

18. อาจารยสนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ตอตานการสูบบุหรี่ภายในวิทยาลัย 

     

19. เพื่อนเขารวมกจิกรรมกับนักศึกษาในโครงการ
ตอตานการสูบบุหรี่ภายในวิทยาลัย  

     

20. อาจารยสนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพยติด เชน สนามฟุตบอล 
สนามบาสเกตบอล 

     

21. อาจารยสนับสนุนอุปกรณในการจัดโครง
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพยติด 
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สวนที่ 5   แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกนัการสูบบุหรี่  
คําอธิบาย   แบบสอบถามตอไปนี้   สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษา   
โดยใหนักศึกษาประเมินระดับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ท่ีกําหนดไว  แลวทําเครื่องหมาย ลง
ในชองวางที่ตรงกับความจริงเพียงขอเดียว (โปรดทําใหครบทุกขอ) 
ทําไดทุกครั้ง  หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติไดเปนประจําทุกครั้งสม่ําเสมอ 
ทําไดบอยครั้ง  หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติไดบอยครั้งแตไมสม่ําเสมอ 
ทําไดบางครั้ง  หมายถึง          ผูตอบปฏิบัติไดบางครั้งหรือปฏิบัติไดบาง ไมไดบาง 
ทําไดนอยครั้ง  หมายถึง           ผูตอบปฏิบัติไดนอยครั้งหรือนานๆ ครั้ง 
ทําไมได    หมายถึง           ผูตอบปฏิบัติไมไดเลยแมแตครั้งเดียว 

คาระดับ ขอท่ี ขอความ 
ทําไดทุก
ครั้ง 

ทําได
บอยครั้ง 

ทําได
บางครั้ง 

ทําได 
นอยครั้ง 

ทํา
ไมได 

 
 
 

1. 
 

การควบคุมตนเองเพื่อปองกันการสูบ
บุหร่ี 
 
นักศึกษาสัญญากับตนเองวา นักศึกษา
จะไมสูบบุหรี่    

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

2. นักศึกษาอานหรือรับฟงขาวสารจากสื่อ
ตางๆ เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่  

     

3. นักศึกษาไมขอบุหรี่จากเพื่อน  เมื่อเห็น
เพื่อนกําลังสูบบุหรี่ 

     

4.  นักศึกษาภูมิใจในตนเอง ท่ีไมสูบบุหรี่      
5.  นักศึกษาบอกใหคนใกลชิดรับรูวา 

นักศึกษาไมสูบบุหรี่ 
     

6. นักศึกษาตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดขึ้น
จากการสูบบุหรี่ เชน เกิดโรคเรื้อรงั
ตางๆ อันตรายกับคนรอบขาง เปนตน 

     

7. นักศึกษาจะไมยอมสูบบุหรี่   แมจะทํา
ใหเพื่อนไมพอใจ    

     

8. นักศึกษาบอกกับตนเองวาการสูบบุหรี่
เพียง  1 มวนกทํ็าใหติดบุหรี่ได  
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คาระดับ ขอท่ี ขอความ 

ทําไดทุก
ครั้ง 

ทําได
บอย 
ครั้ง 

ทําได
บางครั้ง 

ทําได 
นอย
ครั้ง 

ทํา
ไมได 

 
 

9. 

การหลีกเลี่ยงตัวกระตุนใหสูบบุหร่ี 
 
นักศึกษาหลีกเลี่ยงสถานที่ตางๆ ท่ีเสี่ยงตอ
การสูบบุหรี่ เชน รานขายบุหรี่ ไปหองน้ํา
พรอมกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ เปนตน 

     

10. นักศึกษาไมเที่ยวกับเพื่อนในเวลากลางคืน      
11. นักศึกษาไมเคยคิดที่จะซื้อบุหรี่สูบ      
12.  นักศึกษาไมพกบุหรี่ และอุปกรณในการ

สูบบุหรี่ไวกับตัว เชน ไฟแช็ก เปนตน 
     

13. นักศึกษาเดินเลี่ยง เมื่อเห็นพอ/แม/หรือ
ผูปกครองสูบบุหรี ่

     

14. นักศึกษาหลีกเลี่ยงเพื่อน ท่ีมักชวนให
นักศึกษาสูบบุหรี ่

      

 
 

15. 

การปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี 
 
เมื่อเพื่อนยื่นบหุรี่ให นักศึกษาปฏิเสธที่จะ
รับบุหรี่ดวยน้ําเสียงท่ีสุภาพ  

     

16.  นักศึกษาผัดผอนการสูบบุหรี่ เมื่อถูกสบ
ประมาทจากเพื่อนที่สูบบุหรี่วา “ข้ีขลาด” 

     

17.  เมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่ นักศึกษาจะปฏิเสธ
อยางจริงจัง ท้ังทาทาง คําพูด และน้ําเสียง
เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะไมสูบบุหรี่ 

     

18. นักศึกษารูสึกภูมิใจที่ตนไมสูบบุหรี่ เมื่อ
เพื่อนชักชวนใหสูบบุหรี่  

     

19. เมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียด 
นักศึกษาบอกวานอกจากการสบูบุหรี่ ยังมี
วิธีอื่นๆ ท่ีชวยคลายเครียดได  
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คาระดับ ขอท่ี ขอความ 
ทําไดทุก 
ครั้ง 

ทําได
บอยครั้ง 

ทําได
บางครั้ง 

ทําได 
นอย
ครั้ง 

ทํา
ไมได 

20.  นักศึกษาปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกลางคืนกับ
เพื่อนๆ 

     

21. นักศึกษาปฏิเสธที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกระตุน
การสูบบุหรี่ 

     

 
 

22. 

การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 
เมื่อมีเวลาวางที่วิทยาลัย นักศึกษาเขาจะ
หองสมุด 

     

23. ชวงพักกลางวนัที่วิทยาลัย นักศึกษาจะเลน
กีฬากับเพื่อน 

     

24.  นักศึกษาใชเวลาวางที่บานโดยการอาน
หนังสืออานเลน/หนังสือเรียน  

     

25. เมื่ออยูบาน นักศึกษาจะใชเวลาวางกับการ
ดูโทรทัศน/ฟงเพลง/เลนดนตร ีท่ีตนเอง
ชอบ 

     

26. นักศึกษาเลนอินเตอรเน็ต/คอมพิวเตอร 
เมื่อมีเวลาวางที่บาน 

     

27. เวลาวางที่บาน นักศึกษาทํางาน/ทํา
การบานที่อาจารยมอบหมาย  

     

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความรู / แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 142

ความเชื่อม่ัน (Reliability)   ของแบบวดัความรูเก่ียวกับบุหรี่ 
 

 
rtt   =       n            1 -   ∑ pq             

     n-1          St
2 

 
   rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู 
   n แทน จํานวนขอ 
   p แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 
   q แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ   =  1 - p 
   S t

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
 สูตร 
   St

2 =    N ∑ x2 – ( ∑ x ) 2 

                 N (N-1) 
 

 แทนคา 
   St

2  =   (30 x 1,744) – 45,796 
     30(30-1) 
 
    =       6,524 =     7.5  
              870 
 
   rtt =     14          1  -  2.83 

13                7 .5 
 

=     1.0769 ( 1 – 0.3773 ) 
 
=     .67 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
ความเชื่อในความสามารถของตนในการปองกันการสูบบุหรี่ 

 
Item-total Statistics 
                      Scale              Scale          Corrected 
                     Mean            Variance           Item-            Alpha 
                     if Item            if Item             Total             if Item 
                    Deleted           Deleted      Correlation        Deleted 
 
BA1           74.9667       160.9989        .4744           .9228 
BA2           74.7667       161.2885        .5699           .9205 
BA5           74.8667       155.9816        .7880           .9162 
BA6           74.8667       161.7747        .5892           .9202 
BA8           74.4000       163.2138        .5415           .9211 
BA9           74.9667       156.3092        .6668           .9184 
BA10          74.6333       159.1368        .6384           .9192 
BA11          74.8000       161.3379        .5201           .9215 
BA12          75.0667       162.8920        .4374           .9234 
BA13          74.5000       160.9483        .5764           .9204 
BA14          74.8000       158.1655        .7005           .9180 
BA16          74.8000       149.9586        .8265           .9145 
BB2           74.4333       160.0471        .6150           .9196 
BB3           74.8667       159.0161        .5863           .9202 
BB4           74.5333       158.6713        .6368           .9192 
BB5           74.6000       166.1793        .4923           .9220 
BB6           74.9333       155.0299        .6744           .9183 
BB7           74.4333       165.9782        .4779           .9222 
BB8           74.5333       164.5333        .4002           .9239 
BB9           74.9333       162.4782        .4676           .9226 
BB11          74.6333       160.8609        .5442           .9210 
 
 

Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 21 
 
Alpha =    .9238 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
แรงสนับสนุนทางสังคม  

 

Item-total Statistics 
 
                      Scale              Scale           Corrected 
                     Mean            Variance           Item-             Alpha 
                     if Item           if Item              Total             if Item 
                     Deleted         Deleted        Correlation       Deleted 
 
CA4           72.1333       135.2230        .4574           .9121 
CA5           72.2667       129.5816        .7253           .9061 
CA6           72.5667       127.5644        .6714           .9071 
CA7           71.9000       133.9552        .6568           .9084 
CA8           72.0333       134.5851        .5178           .9108 
CA9           72.9667       126.3092        .7068           .9061 
CA10          72.0333       137.0678        .4408           .9123 
CB1           72.2000       129.6828        .6782           .9071 
CB2           72.3333       133.4713        .6864           .9079 
CB3           73.1333       127.7057        .6858           .9067 
CB4           72.4000       133.6966        .4538           .9126 
CB6           72.8333       136.4195        .4351           .9125 
CB7           72.2667       136.8920        .4986           .9113 
CB8           72.1667       134.2816        .5440           .9103 
CB11          72.5333       131.8437        .6202           .9085 
CC1           72.0667       130.4092        .7161           .9065 
CC2           72.2000       137.6828        .4698           .9118 
CC5           72.8333       136.4195        .3614           .9146 
CC7           72.7667       133.2195        .5096           .9111 
CC8           72.2667       132.2023        .4780           .9123 
CC9           72.1000       136.0241        .4077           .9133 

 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 21 
Alpha =    .9139 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
พฤติกรรมการปองกันการสบูบุหรี่  

Item-total Statistics 
                     Scale             Scale             Corrected 
                    Mean            Variance             Item-            Alpha 
                    if Item            if Item              Total              if Item 
                   Deleted         Deleted          Correlation        Deleted 
 
DA1           66.3667       229.6195        .5720           .9172 
DA2           66.3667       231.6885        .5170           .9180 
DA4           66.4000       227.6276        .5402           .9174 
DA5           66.3333       228.9885        .5228           .9177 
DA6           66.3333       224.8506        .5802           .9167 
DA7           66.6000       228.2483        .6091           .9166 
DA8           66.3333       226.5747        .6692           .9158 
DA9           66.4667       221.4989        .7206           .9144 
DB1           66.4667       221.0851        .7917           .9136 
DB3           66.4333       223.9782        .5791           .9167 
DB4           66.5333       220.1885        .5916           .9167 
DB6           66.2667       220.8920        .6981           .9147 
DB7           66.5667       233.2885        .3559           .9202 
DB9           66.8667       227.8437        .4620           .9188 
DC1           66.4667       222.1885        .5811           .9168 
DC2           66.6333       226.1713        .7317           .9152 
DC3           66.6000       221.0069        .6871           .9148 
DC4           66.5000       226.6724        .5882           .9167 
DC5           66.5333       227.9126        .6225           .9164 
DC7           66.7667       232.2540        .3561           .9204 
DC9           66.8667       235.0851        .2452           .9225 
DD3           66.6667       232.2989        .3256           .9212 
DD4           66.6000       231.6966        .4111           .9194 
DD6           66.7000       223.9414        .5473           .9174 
DD7           65.8333       237.7989        .2692           .9210 
DD8           66.4667       230.6023        .4516           .9188 
DD10          66.7667       234.3920        .3266           .9206 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 27 
Alpha =    .9205 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 17   แสดงจํานวนและรอยละของความรูเกี่ยวกบับุหร่ี 
 

ขอคําถาม จํานวน
ผูตอบ
ผิด 

รอยละ จํานวน
ผูตอบ
ถูก 

รอยละ 

1. สารที่ทําใหคนติดบุหร่ีคือสารใด 233 60.1 155 39.9 
2. กาซในขอใดตอไปนี้ไมพบในควนับุหร่ี 294 75.8 94 24.2 
3. สารชนิดใดในบุหร่ีที่เปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจ 158 40.7 230 59.3 
4. โรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีและมีสถิติการตาย
สูงสุดคือโรคอะไร 57 14.7 331 85.3 

5. การสูบบุหร่ีมีผลตอบุคคลที่อยูขางเคียงอยางไร 79 20.4 309 79.6 
6. สาเหตุที่ทําใหคนเริ่มสูบบุหร่ีมากที่สุดคืออะไร 131 33.8 257 66.2 
7. ขอใดไมใชมาตรการปองกัน และลดปริมาณผูสูบบุหร่ี
ในปจจุบนั 205 52.8 183 47.2 

8. ขอใดเปนวธีิการปองกันตนเองจากการสูบบุหร่ี 224 57.7 164 42.3 
9. ขอใดไมใชวิธีปฏิบัติตน เมื่อหงุดหงดิ งุนงาน อยากสูบ 
เพราะรางกายติดนิโคติน 249 64.2 139 35.8 

10. เขตปลอดบุหร่ีตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หมายถึงบริเวณใด 325 83.8 63 16.2 

11. ขอใดคือสถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหร่ี 147 37.9 241 62.1 
12. ขอใดคือสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2535 259 66.8 129 33.2 

13. การจําหนายบุหร่ีแกบุคคลที่มีอายุไมครบสิบแปดป
บริบูรณ มีโทษตามกฎหมายอยางไร 208 53.6 180 46.4 

14. ขอใดไมใชสาเหตุของการสูบบุหร่ี 202 52.1 186 47.9 
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ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเชื่อมั่นใน 
                    ความสามารถของตน 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. นักศึกษาเชือ่มั่นวาตนเองจะไมสูบบุหร่ี 3.96 1.156 มาก 
2. นักศึกษามัน่ใจวาตนเองจะไมหันไปพึง่บุหร่ีเมื่อมีปญหา 3.92 1.118 มาก 
3. นักศึกษาเชือ่มั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติตามคําตักเตอืนของ
อาจารยในการปองกันการสบูบุหร่ี 3.92 1.080 มาก 

4. นักศึกษาเชือ่มั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําจากเอกสาร/
โปสเตอรที่เกี่ยวกับการรณรงคไมสูบบุหร่ี 3.82 1.066 มาก 

5. นักศึกษาเชือ่วาตนเองสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดโดย
ไมพึ่งบุหร่ี 4.05 1.065 มาก 

6. นักศึกษาเชือ่วาตนเองสามารถหลีกเลี่ยงการเที่ยวเตรกับเพื่อนได 3.43 1.106 ปานกลาง 
7. นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมตอตานการสูบบุหร่ีในวิทยาลัยได 3.68 1.004 มาก 
8. นักศึกษามัน่ใจวาตนเองสามารถปรึกษาพอแมเมื่อมีปญหาได 3.67 1.125 มาก 
9. นักศึกษาคิดวาตนเองสามารถปฏิเสธไมรับบุหร่ีที่เพื่อนหยิบยื่นให
ได 3.83 1.194 มาก 

10. นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถลดความเครียดไดโดยไมสูบ
บุหร่ีตามเพื่อน 3.95 1.058 มาก 

11. นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองจะไมสูบบุหร่ีตามเพื่อนในกลุมที่กําลัง
สูบบุหร่ี 3.94 1.131 มาก 

12. นักศึกษาจะแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองเปนลูกผูชาย โดยไมตอง
สูบบุหร่ี 4.00 1.077 มาก 

13. การแกปญหาโดยใชเหตผุล ทําใหนักศกึษาไมสูบบุหร่ี 3.95 .971 มาก 
14. การใหคําแนะนําแกเพื่อนเกี่ยวกับโทษของบุหร่ี ชวยใหนกัศึกษา
ไมสูบบุหร่ี 3.55 .986 มาก 

15. การปฏิบัติตามคําตักเตือนของบิดา/มารดา หรือผูปกครองใน   
การปองกันการสูบบุหร่ี ทําใหนักศกึษาไมติดบุหร่ี 3.78 1.034 มาก 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
16. การปฏิบัติตามคําตักเตือนของอาจารยในการปองกนัการสูบบุหร่ี 
ทําใหนกัศึกษาไมติดบุหร่ี 3.55 1.104 มาก 

17. การปฏิบัติตามคําแนะนําจากเอกสาร/โปสเตอรที่เกี่ยวกับ 
การรณรงคไมสูบบุหร่ี  เปนวิธีหนึ่งที่ลดโอกาสติดบุหร่ีได 3.51 1.094 มาก 

18. การปฏิเสธคําชักชวนของเพื่อน ชวยใหนักศกึษาหลีกเลี่ยงการสูบ
บุหร่ีได 3.86 1.093 มาก 

19. การออกกาํลังกายหรือทาํงานอดิเรก เมือ่มีเวลาวาง ชวยให
หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีได 3.89 1.014 มาก 

20. การหลีกเลีย่งการเทีย่วเตร เปนการลดโอกาสการสูบบุหร่ี 3.55 1.120 มาก 
21. การปรึกษาปญหาตางๆ กับบิดา/มารดา เปนวิธีหนึ่งที่ชวยปองกัน
ตนเองจากการสูบบุหร่ี 3.73 1.112 มาก 

 
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองพูดชื่นชมนกัศึกษา ที่ไมสูบบุหร่ี 3.82 1.122 มาก 
2. อาจารยพูดชื่นชมนักศกึษา ที่ไมสูบบุหร่ี 3.66 1.080 มาก 
3. เพื่อนพูดชืน่ชมนักศกึษา ที่ไมสูบบุหร่ี 3.41 1.190 ปานกลาง 
4. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหคําแนะนํา ตักเตือนเกี่ยวกับอันตราย
ของบุหร่ี 3.70 1.155 มาก 

5. อาจารยใหคาํแนะนํา ตักเตอืนเกี่ยวกับอนัตรายของบุหร่ี 3.78 1.042 มาก 
6. เพื่อนใหคําแนะนํา ตักเตอืนเกี่ยวกับอนัตรายของบุหร่ี 3.21 1.311 ปานกลาง 
7. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองแสดงความรูสึกเชื่อมั่นวานกัศึกษาไม
สูบบุหร่ี 3.76 1.128 มาก 

8. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอนัตรายของ
บุหร่ี 3.78 1.085 มาก 

9. อาจารยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ี 3.69 .972 มาก 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
10. เพื่อนใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ี 3.19 1.216 ปานกลาง 
11. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหคําแนะนาํเกี่ยวกับพฤตกิรรมที่ไม
เหมาะสมของนักศึกษา เชน เที่ยวเตร การสูบบุหร่ี  3.69 1.013 มาก 

12. เพื่อนใหคําแนะนําเกีย่วกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักศึกษา 
เชน เที่ยวเตร การสูบบุหร่ี 3.29 1.211 ปานกลาง 

13. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง
จากบุหร่ี  3.65 1.069 มาก 

14. อาจารยใหความรูเกี่ยวกบัการปองกันตนเองจากบหุร่ี 3.65 1.047 มาก 
15. อาจารยเปนตัวอยางในการไมสูบบุหร่ีแกนกัศึกษา 3.45 1.130 ปานกลาง 
16. บิดา/มารดา/หรือผูปกครองนําเอกสารเกี่ยวกับอันตรายหรือวิธี
ปองกันการสบูบุหร่ีมาใหนกัศึกษาอาน 3.44 1.102 ปานกลาง 

17. อาจารยนําเอกสารเกี่ยวกบัอันตรายหรอืวิธีปองกันการสูบบุหร่ีมา
ใหนกัศึกษาอาน 3.46 1.079 ปานกลาง 

18. อาจารยสนับสนุนคาใชจายในการจดักิจกรรมตอตานการสูบบุหร่ี
ภายในวิทยาลยั 3.59 1.134 มาก 

19.เพื่อนเขารวมกิจกรรมกบันักศึกษาในโครงการตอตานการสูบบุหร่ี
ภายในวิทยาลยั  3.41 1.092 ปานกลาง 

20. อาจารยสนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพยตดิ เชน สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 3.66 1.074 มาก 

21. อาจารยสนับสนุนอุปกรณในการจัดโครงโครงการแขงขันกฬีา
ตานยาเสพยตดิ 3.57 1.122 มาก 
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ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการปองกันการสูบ 
                   บุหร่ี 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. นักศึกษาสัญญากับตนเองวา นักศกึษาจะไมสูบบุหร่ี 3.06 1.089 มาก 
2. นักศึกษาอานหรือรับฟงขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับอันตรายของ
บุหร่ี  2.77 .999 มาก 

3. นักศึกษาไมขอบุหร่ีจากเพือ่น  เมื่อเห็นเพื่อนกําลังสูบบุหร่ี 2.88 1.176 มาก 
4. นักศึกษาภมูิใจในตนเอง ที่ไมสูบบุหร่ี 2.84 1.164 มาก 
5. นักศึกษาบอกใหคนใกลชิดรับรูวา นักศึกษาไมสูบบหุร่ี 2.80 1.171 มาก 
6. นักศึกษาตระหนกัถึงผลเสียที่เกดิขึ้นจากการสูบบุหร่ี เชน เกิดโรค
เร้ือรังตางๆ อันตรายกับคนรอบขาง เปนตน 2.86 1.098 มาก 

7. นักศึกษาจะไมยอมสูบบุหร่ี   แมจะทําใหเพื่อนไมพอใจ    2.89 1.138 มาก 
8. นักศึกษาบอกกับตนเองวาการสูบบุหร่ีเพียง  1 มวนกท็ําใหติดบหุร่ี
ได  2.71 1.232 มาก 

9. นักศึกษาหลีกเลี่ยงสถานที่ตางๆ ที่เสี่ยงตอการสูบบุหร่ี เชน       
รานขายบุหร่ี ไปหองน้ําพรอมกับเพื่อนทีสู่บบุหร่ี เปนตน 2.84 1.115 มาก 

10. นักศึกษาไมเที่ยวกับเพื่อนในเวลากลางคืน 2.59 1.100 ปานกลาง 
11. นักศึกษาไมเคยคิดที่จะซือ้บุหร่ีสูบ 2.82 1.180 มาก 
12. นักศึกษาไมพกบุหร่ี และอุปกรณในการสูบบุหร่ีไวกบัตัว เชน   
ไฟแช็ก เปนตน 2.93 1.114 มาก 

13. นักศึกษาเดินเล่ียง เมื่อเห็นพอ/แม/หรือผูปกครองสูบบุหร่ี 2.66 1.108 ปานกลาง 
14. นักศึกษาหลีกเลี่ยงเพื่อน ที่มักชวนใหนกัศึกษาสูบบุหร่ี 2.87 1.098 มาก 
15. เมื่อเพื่อนยืน่บุหร่ีให นักศึกษาปฏิเสธที่จะรับบุหร่ีดวยน้ําเสียงที่
สุภาพ  2.77 1.136 มาก 

16. นักศึกษาผัดผอนการสูบบุหร่ี เมื่อถูกสบประมาทจากเพื่อนที่สูบ
บุหร่ีวา “ขี้ขลาด” 2.77 1.096 มาก 

17. เมื่อเพื่อนชวนสูบบุหร่ี นักศึกษาจะปฏิเสธอยางจริงจัง ทั้งทาทาง 
คําพูด และน้ําเสียงเพื่อแสดงความตั้งใจทีจ่ะไมสูบบุหร่ี 2.79 1.114 มาก 

18. นักศึกษารูสึกภูมิใจทีต่นไมสูบบุหร่ี เมื่อเพื่อนชักชวนใหสูบบุหร่ี  2.81 1.177 มาก 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
19. เมื่อเพื่อนชวนสูบบุหร่ีเพื่อคลายเครียด นักศกึษาบอกวานอกจาก
การสูบบุหร่ี ยงัมีวิธีอ่ืนๆ ที่ชวยคลายเครยีดได  2.81 1.186 มาก 

20. นักศึกษาปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกลางคืนกบัเพื่อนๆ 2.63 1.177 ปานกลาง 
21.นักศึกษาปฏิเสธที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซ่ึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่กระตุนการสูบบุหร่ี 2.57 1.138 ปานกลาง 

22. เมื่อมีเวลาวางที่วิทยาลัย นักศึกษาเขาจะหองสมุด 2.66 1.084 ปานกลาง 
23. ชวงพักกลางวันทีว่ิทยาลยั นักศกึษาจะเลนกีฬากับเพือ่น 2.66 1.053 ปานกลาง 
24. นักศึกษาใชเวลาวางที่บานโดยการอานหนังสืออานเลน/หนังสือ
เรียน  2.58 1.110 ปานกลาง 

25. เมื่ออยูบาน นักศกึษาจะใชเวลาวางกับการดูโทรทัศน/ฟงเพลง/
เลนดนตรี ที่ตนเองชอบ 3.01 1.019 มาก 

26. นักศึกษาเลนอินเตอรเนต็/คอมพิวเตอร เมื่อมีเวลาวางที่บาน 2.64 1.131 ปานกลาง 
27. เวลาวางทีบ่าน นักศกึษาทํางาน/ทําการบานที่อาจารยมอบหมาย  2.65 1.121 ปานกลาง 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล  นายอภนิันท ปญญานุภาพ 
ที่อยู บานเลขที่ 255 ถนนรัตนเขต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

35000 
สถานที่ทํางาน  มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2533 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   

พ.ศ. 2547  ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจติวิทยาชุมชน 
   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2549 ผูชวยวิจัย   ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมทองเที่ยว  
   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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